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: icdcb.balotesti@asas.ro; Internet: www.icdcb.ro

Nr.621/22.02.2019

ANUNŢ
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti,
cu sediul în localitatea Baloteşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti km 21, jud. Ilfov,
organizează concursuri pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
- 1 post Cercetător Ştiinţific gradul II (CSII) – perioadă nedeterminată, normă
întreagă, în cadrul Laboratorului de Nutriţie, Fiziologie, Bază Furajeră.
Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul postului scos la concurs;
- să deţină titlul de doctor în domeniul zootehnie sau biochimie;
- vechime în activitatea de cercetare de minim 8 ani;
- să deţină titlul de CSII conferit de CNATDCU-MENCŞ;
- concursul se va desfăşura în data de 28.03.2019, începând cu ora 10:00.
- 1 post Cercetător Ştiinţific (CS) – perioadă nedeterminată, normă întreagă, în
cadrul Laboratorului de Nutriţie, Fiziologie, Bază Furajeră.
Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul postului scos la concurs (zootehnie sau biochimie), cu media de absolvire
de cel puţin 8,00;
- vechime în activitatea de cercetare de cel puţin 2 ani;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel de utilizare/documentare;
- concursul se va desfăşura în data de 28.03.2019, începând cu ora 12:00.
- 1 post Asistent de Cercetare Ştiinţifică (ACS) – perioadă nedeterminată, normă
întreagă, în cadrul Laboratorului de Nutriţie, Fiziologie, Bază Furajeră.
Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul zootehnie sau biochimie, cu media de absolvire de cel puţin 8,00;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel de utilizare/documentare;
- nu se solicită vechime în activitatea de cercetare;
- concursul se va desfăşura în data de 28.03.2019, începând cu ora 14:00.
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Dosarele pentru concurs trebuie să conţină urmatoarele acte:
- Cerere de înscriere la concurs, semnată de candidat;
- Curriculum vitae semnat de candidat;
- Copie act de identitate;
- Copie legalizată certificat de naștere;
- Copii legalizate de pe: diploma de bacalaureat; diploma de licenţă ori echivalentă,
însotite de foaia matricolă sau de pe atestatul de recunoaştere a diplomei; diploma de
doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului (dacă este cazul);
- Copii de pe diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare şi/sau
perfecţionarea profesională;
- Mapa cu lucrări a candidatului care va cuprinde copii după lucrări şi documente
relevante care susţin îndeplinirea criteriilor de evaluare specifice;
- Lista de lucrări ştiinţifice semnată de candidat;
- Lista proiectelor de cercetare la care participă sau a participat candidatul;
- Copie Ordin de conferire a gradului de CSII;
- Asumarea răspunderii, scrisă de mâna, în care afirmă că datele din dosar se referă la
propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele
declaraţiilor în fals în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Copie legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi copie legalizată de pe adeverinţa/adeverinţele traduse privind
activitatea de cercetare-dezvoltare desfaşurată în străinătate (dacă este cazul);
- Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular,
în care se evidenţiază traiectoria profesională a candidatului de la finalizarea studiilor
superioare până la concurs;
- Copie legalizată de pe certificatul de căsătorie în cazul în care candidatul şi-a
schimbat numele prin căsătorie;
- Cazierul judiciar;
- Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu
originalul”.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul ICDCB Baloteşti în
termen de 30 zile de la publicarea anunţului. Probele de concurs pentru CSII si CSIII
sunt: analiza dosarelor şi interviu cu comisia iar pentru CS şi ACS proba de limbă
engleză, probă scrisă şi interviu cu comisia. Încadrarea pe posturi se va face conform
Legii nr. 319/2003. Condiţiile de participare şi alte informaţii suplimentare se pot
obţine la ICDCB Baloteşti, telefon 021-3501026 şi pe pagina web www.icdcb.ro.
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