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Anunţ Concurs 

 

“Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia 

Mediului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd. Mărăşti nr. 61, organizează concurs pentru 

ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi: 

 Asistent de cercetare în domeniul chimiei  - 1 post; 

 Asistent de cercetare în domeniul agronomie/horticultură/ingineria mediului - 1 post; 

 

   Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii şi Legii nr. 319/2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, la sediul angajatorului, după calendarul 

următor: 

 

 04 noiembrie 2022, Data limită pentru depunerea dosarelor; 

 07 noiembrie 2022: Etapa I - Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor; 

 08 noiembrie 2022: Depunere contestații etapa I; 

 09 noiembrie 2022: Afișare rezultate contestații etapa I. 

 10 noiembrie 2022, Etapa a II-a: Proba scrisă, ora 10; 

 11 noiembrie 2022: Afișare rezultate etapa a II-a; 

 14 noiembrie 2022: Depunere contestații etapa a II-a; 

 15 noiembrie 2022: Afișare rezultate contestații etapa a II-a; 

 16 noiembrie 2022, Etapa a III-a: Interviul (proba orală), ora 10. 

 17 noiembrie 2022 : Afișare rezultate etapa a a III-a; 

 18 noiembrie 2022 : Depunerea contestațiilor etapa a III-a  (în intervalul 09 – 13); 

 21 noiembrie 2022 : Afișarea rezultatelor contestațiilor (proba III) și afișarea rezultatelor 

finale. 

 

            Fiecare candidat va primi o notă pentru fiecare probă, iar rezultatul concursului îl va fi 

reprezenta media notelor. În vederea admiterii, media probelor trebuie să fie minim 7, iar pentru ca 

un candidat să fie admis la interviu (etapa a III-a), nota probei scrise trebuie să fie minimum 5. 

            Rezultatele concursului vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data susținerii 

probelor de concurs la adresa www.icpa.ro. Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la 

comunicarea rezultatelor. 

 

 

Dosarele de concurs vor cuprinde : 

- Cerere de înscriere; 
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- Curriculum vitae; 

- Acte de studii original și copie - Diplomă de bacalaureat, diploma de licență, însoțită de foaia 

matricolă, alte diplome de studii (dacă este cazul); 

- Cartea de muncă și/sau adeverințele de vechime în muncă + extras din REVISAL - original și copie 

(dacă este cazul); 

- CI/certificat de naștere/căsătorie - original și copie; 

- Adeverință medicală, eliberată de către medicul de familie, privind starea de sănătate a 

candidatului, cu maximum 30 de zile anterior înscrierii la concurs; 

- Cazier judiciar (eliberat cu maximum 90 de zile înainte de concurs); 

 

 

Condiţiile de participare sunt următoarele: 

 Pentru posturile de Asistent de cercetare în domeniul chimiei   se pot înscrie la  

concurs numai absolvenţii unităţilor de învăţământ superior acreditate, minimum nivel diplomă de 

licență, în domeniul inginerie chimică sau chimie, fără condiții de vechime în muncă. 

 Pentru postul de Asistent de cercetare în domeniul  

agronomie/horticultură/ingineria mediului se pot înscrie la concurs numai absolvenţii unităţilor 

de 

învăţământ superior acreditate, minimum nivel diplomă de licență, în domeniul agronomie, 

ingineria și protecția mediului în agricultură, fără condiții de vechime în muncă; 

            

Dosarele de concurs se depun până la data de 04.11.2022, ora 13.00,  la Compartimentul 

Resurse Umane al Institutului. 

Tematica și bibliografia se vor regăsi pe pagina institutului la adresa www.icpa.ro. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Resurse umane al Institutului 

021/318.43.49, int. 279,118 și de pe site-ul institutului www.icpa.ro “. 
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