INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,
AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI – ICPA Bucuresti

CONCURS TEHNICIAN II
CONDIŢII MINIME DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ PE CARE TREBUIE SĂ LE
ÎNDEPLINEASCĂ CANDIDAŢII LA CONCURS
Se pot înscrie la concurs: absolvenţi de şcoală postliceală în specialitatea postului,
absolvenţi de liceu de specialitate în specialitatea postului, absolvenţi de liceu + cursuri în
specialitatea postului.
Tehnicianul trebuie să aibă activitate în domeniul postului de minim 2 ani.

DESFASURAREA PROBELOR DE CONCURS SI EVALUAREA REZULTATELOR
Desfasurarea concursului are loc pe etape, astfel:
 Depunerea dosarului de inscriere.
Acesta va contine:
- Cerere inscriere ;
- Curriculum vitae (memoriu de activitate);
- Acte de studii original si copie ;
- Buletin / Carte de identitate original si copie;
- Copie carnet de munca /adeverință vechime + raport Revisal;
- Adeverinta medicala de la medicul de familie –apt angajare,eliberata cu maxim 30
de zile anterior inscrierii.

 Probele de concurs
Bibliografia şi tematica sunt stabilite de Şeful de Laborator iar subiectele sunt stabilite
de comisia de concurs.
Candidatii vor sustine urmatoarele probe:
- proba scrisa;
- proba orala, organizata dupa sustinerea probei scrise.



Evaluarea rezultatelor
Se vor acorda calificative de la 1 la 10 pentru fiecare din cele doua probe (scrisa si
orala).
Pentru proba scrisa candidatii inscrisi la concurs primesc subiecte comune conform
tematicii comunicate.
In cadrul probei orale comisia formuleaza intrebari conform tematicii comunicate.
Nota finala a candidatului se va calcula ca medie aritmetica a cele doua probe (scrisa si
orala).
Completarea posturilor scoase la Concurs se face in ordinea descrescatoare a mediilor
canditatilor.
Postul este obtinut de candidatul care obtine cel putin media 7 la cele doua probe.
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In cazul in care nici un candidat nu obtine cel putin media 7, postul nu se acorda nici
unuia dintre acestia si se va organiza un nou concurs.
Dosarele se vor depune până la data de 13.11.2018 (în termen de 30 de zile de la data
publicării anunțului), la sediul INCDPAPM-ICPA București, sector 1, Bd. Mărăşti nr. 61.
Dată concurs – 19.11. 2018 ora 10 proba scrisa ,ora 13 proba orala.
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.
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