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Nr.  2027 / 20. 09.2018 

ANUNȚ 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ 
BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3,  jud. Bistriţa - Năsăud, scoate 

la concurs 1(un) post Asistent cercetare științifică- specializarea Protectia plantelor, cu 

contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă, constituită din durata 

derulării proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract 12PCCDI/2018, cu 

titlul ”Creșterea capacității instituționale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul 

pomiculturii ecologice” (01 Ianuarie 2019 – 31 Octombrie 2020) și încă 24 de luni după 
finalizarea proiectului. 

 

Cerințe: 
- Studii superioare, minim nivel licenta, în domeniul horticultură / agricultură / biologie; 

- Media generală de absolvire min. 8,0; 

- Cunoștințe de operare PC și MS-office, editare texte și grafică computerizată; 
- Cunoştinţe de pomicultură şi protecţia plantelor; 

- Cunoștințe de limba engleză / franceză, tradus/conversație; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă. 
 

Sursa de finanțare:  
- Proiect complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract 12PCCDI/2018, cu titlul 

”Creșterea capacității instituționale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul 

pomiculturii ecologice” 

 
Reminerarea: conform bugetului aprobat si a legislatiei in vigoare 

 

Calendarul desfăşurării concursului: 
- Depunerea dosarului de concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării 

anunțului (până la data de 20.10.2018). 

- Dosarul de concurs se depune la Biroul Resurse Umane al SCDP Bistrita, str. Drumul 

Dumitrei Nou, nr. 3,  jud. Bistriţa – Năsăud 

 

Conţinutul dosarului pentru înscrierea la concurs: 
- Cerere de înscriere; 

- Curriculum Vitae al candidatului; 

- Copii: document de identitate, diploma de bacalaureat, diplomă de licenţă însoţită de 

foaia matricolă, alte diplome certificate, toate”Conform cu originalul’ 

-  Adeverință vechime sau copie carte muncă (după caz); 

- Adeverință medic familie cu mențiunea APT DE MUNCĂ; 

- Cazier judiciar. 
 

Locul desfășurării concursului: la sediul SCDP,  str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3,  jud. Bistriţa 

– Năsăud, în data de 02.11.2018 
 

   Detalii suplimentare,                                                                           Director, 

Coroian Rebrean Ana (tel. 0746210964)                                            Dr. ing. Platon Ioan 


