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INSTITUTUL   DE  CERCETARE  -  DEZVOLTARE  PENTRU  
CREŞTEREA BOVINELOR    

Şos. Bucureşti-Ploieşti, km 21, BALOTEŞTI,  077015, ILFOV 

Tel: +4021-350 10 26; Fax: +4021-350 10 30;  

           E-mail: secretariat@icdcb.ro;  Internet: www.icdcb.ro  

 

 

 

 

Nr.2475/13.08.2018 
 

 

 

A N U N Ţ 
 

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, cu 

sediul în localitatea Baloteşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti km.21, jud. Ilfov, 

organizează concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de:  

 

1. Asistent de cercetare stiintifica (ACS), cu norma intreaga (8 ore/zi) 

din cadrul Laboratorului Nutriţie, Fiziologie, Bază Furajeră (Nr. Posturi: 1, 

Nivelul studiilor: S). 

 

Candidaţii înscrişi trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii generale 

pentru inscrierea la concurs: 

 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 

specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie 

sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Candidaţii înscrişi trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii specifice 

pentru postul de Asistent de cercetare stiintifica (ACS): 

 

- Diploma de licenţă în domeniul Agricultură. 

- Nu se solicită vechime. 
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Dosarul pentru concurs trebuie să conţină urmatoarele acte: 

 

1. cerere de înscriere; 

2. curriculum vitae; 

3. copie act de identitate; 

4. copie certificat de naștere; 

5. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care 

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituţia publică; 

6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

7. cazierul judiciar; 

8. adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului sau 

de catre unităţile sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate 

corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului. 

 

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. Dosarul pentru concurs se va depune la 

sediul I.C.D.C.B. Baloteşti în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 

anunţului. 

 

Concursul pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare stiintifica 

(ACS) se va desfăşura la sediul I.C.D.C.B. Baloteşti in Şos. Bucureşti-

Ploieşti, Km. 21, Balotesti, jud. Ilfov astfel: 

 

- 04.09.2018 rezultatul selecţiei dosarelor; 

- 05.09.2018 contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor; 

- 06.09.2018 afisarea rezultatelor contestatiilor la selectia dosarelor; 

- 12.09.2018 ora 10:00 proba scrisă; 

- 12.09.2018 ora 12:00 interviul; 

- 13.09.2018 afişare rezultate probă scrisă şi interviu; 

- 14.09.2018 contestaţiile privind rezultatele la proba scrisă şi interviu; 

- 17.09.2018 afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă şi interviu; 

 
 

Condiţiile de participare, tematica de concurs şi alte informaţii se pot obţine  

la sediul I.C.D.C.B. Baloteşti, telefon : 021.350.10.26. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

Dr.Ing.Ioana Nicolae 


