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CONCURS ASISTENT CERCETARE
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi
Protecţia Mediului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd. Mărăşti nr. 61, scoate la
concurs 5 posturi Asistent cercetare științifică, cu contract individual de muncă pe durată
determinată, constituită din durata derulării proiectelor și încă 24 luni după finalizarea
proiectelor, +1 post Asistent cercetare științifică în domeniul Chimie/Biochimie/Biotehnologie/Protecția
mediului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, din care:
- 2 posturi în cadrul Proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0721, Contract nr.
34PCCDI/05.02.2018 “INstrumente de modelare a proceselor de inTERfata Apa - Sol Plante- Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a
ecosistemelor dependente de apa subterană - INTERASPA”, perioada derulării
proiectului 01.12.2018-31.12.2020.
- 2 posturi în cadrul Proiectului complex PN III P1-1.2-PCCDI-2017-0560, Contractul
41PCCDI/2018
“Eco-nano-tehnologii
și
echipamente
inteligente
pentru
cartografierea proprietăților solului şi evaluarea în dinamica plantei, în vederea
eficientizării producției agricole și protecției mediului,” perioada derulării proiectului
01.12.2018-31.12.2020.
- 1 post în cadrul Proiectului PN III P1-1.2-PCCDI -2017 - 0566 Contractul 9PCCDI / 2018
avand titlul: “Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu
potenţial energetic şi alimentar (VALINTEGR).
- 1 post Asistent cercetare științifică în domeniul Chimie/Biochimie/Biotehnologie/Protecția
mediului cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată începând cu data
01.11.2018.
Remunerarea: conform bugetului aprobat și a legislației în vigoare.
Cerințe:
- Absolvenți de studii superioare, minim nivel licență, în domeniul:
Agricultură/Chimie/Biochimie/Biotehnologie/Protecția mediului.
- Cunoștiințe în operarea tehnicii de calcul și a pachetelor de software Windows,
Office;
- Cunoștiințe de lb.engleză
- Candidații își vor însuși activitățile din planul de realizare al proiectului (inclusiv
activitatea de teren) și al laboratorului.
Calendarul desfășurării concursului
- Dosarele se vor depune până la data de 24.10.2018 (în termen de 30 de zile de la
data publicării anunțului), la sediul INCDPAPM-ICPA București, sector 1, Bd. Mărăşti nr.
61 sau prin email la adresa: office@icpa.ro
- Dată concurs – 25.10.2018 ora 10-12 proba scrisă
26.10.2018 ora 10 proba orală
Locul desfășurării concursului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd.
Mărăşti nr. 61.
Conținutul dosarului de înscriere la concurs:
- cerere de înscriere;

- curriculum vitae al candidatului;
- copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori
echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie de pe cartea de muncă sau copie
extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor,adeverință pentru a dovedi
vechimea;
- copie CI/BI;
- copie certificat de naştere/căsătorie;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie – apt angajare, eliberată cu maxim
30 de zile anterior înscrierii.
- cazier judiciar /declarație pe propria răspundere
- alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
Dosarul de concurs se depune INCDPAPM-ICPA București, sector 1, Bd. Mărăşti
nr. 61-Comp.resurse umane sau prin email la adresa: office@icpa.ro .
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul institutului www.icpa.ro
Compartimentul Resurse umane al Institutului 021/318.43.49, int. 279,118 sau directorii de
proiect int.180,134,165.
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