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Nr. 1140/10.05.2022 
 

ANUNȚ 
 

privind organizarea concursului pentru ocuparea 
unor posturi vacante în cadrul 

Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Biotehnologii  
în Horticultură Ștefănești-Argeș (INCDBH Ștefănești-Argeș) 

 
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură 

Ștefănești-Argeș organizează, în data de 08.06.2022, ora 9°°, la sediul său din Orașul Ștefănești, 
Șos. București-Pitești, nr. 37, Județul Argeș, organizează concursul pentru ocuparea posturilor 
contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată de:  

1. Asistent de cercetare științifică stagiar -1 post; 
2. Muncitor calificat -1 post; 
3. Muncitor calificat/Mecanic agricol -1 post; 
Candidații vor îndeplini cumulativ următoarele condițiile de participare la concurs: 
Condiții generale: 
- cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
- cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 
- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- capacitate deplină de exercițiu; 
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare  abilitate; 
- îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau a altor condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
- persoana în cauză nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 

contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea.   

Condiții specifice: 
1.Pentru postul de Asistent de cercetare științifică stagiar:  
-studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în 

domeniul horticultură; 
-cunoștințe operare PC; 
-să cunoască o limbă de circulație internațională, de preferat limba engleză, probă 

eliminatorie. 
2. Pentru postul de Muncitor calificat: 
-studii generale/școală profesională;  
-cursuri specializate în domeniul agricol/horticol, mecanic agricol reprezintă un avantaj; 
3. Pentru postul de Muncitor calificat /Mecanic agricol: 
-studii - minim 10 clase și certificat de calificare în meseria de mecanic agricol sau 

școală profesională în domeniul agricol, mecanic/electrician; 
-curs specializat în domeniul mecanic, reprezintă un avantaj; 



 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 
1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului  instituției; 
2. copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

după caz; 
3. copie certificat de naștere şi certificat de căsătorie, dacă este cazul; 
4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, inclusiv foaia matricolă, precum și copiile documentelor 
care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; 

5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

6. cazierul judiciar; 
7. adeverință medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către 
unitățile sanitare abilitate; 

8. curriculum vitae. 
 
Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite, pentru verificarea conformității, de 

actele în original. 
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe dintre actele 

menționate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului. 
Concursul se va desfășura la sediul INCDBH Ștefănești-Argeș, cu probele şi calendarul 

următor: 
- 30.05.2022 - ora 14 ºº: termenul  limită de depunere a dosarelor; 
- 08.06.2022 - ora 9ºº: proba scrisă pentru posturile Asistent de Cercetare 

Științifică, Muncitor calificat și Muncitor calificat/Mecanic Agricol 
- 15.06.2022 - ora 9ºº: proba practică pentru postul de Muncitor calificat și 

Muncitor calificat/Mecanic Agricol 
- 15.06.2022 - ora 9ºº: proba interviu pentru Asistent de cercetare științifică 
Informații cu privire la actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica 

concursului se pot obține de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii 
în Horticultură Ștefănești-Argeș, cu sediul în Orașul Ștefănești, Șos. București-Pitești, nr. 37, 
Județul Argeș, Compartiment Resurse Umane sau la numărul de telefon 0248/266.808. 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de  
30.05.2022- ora 14 ºº.  

Bibliografia pentru concurs este afișată la sediul instituției și secretariat. 
Prin depunerea dosarului de înscriere la concurs, concurentul își exprimă acordul pentru  

procesarea datelor cu caracter personal în scopul angajării. 
 

DIRECTOR GENERAL 
Dorin Ioan SUMEDREA 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Calendarul concursului  

 
- 30.05.2022 - ora 14 ºº- termen limită pentru depunerea dosarelor 

 
- 31.05.2022 - ora 14ºº- selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la selecția dosarelor de 

concurs  
 

- 02.06.2022 - ora 14ºº- termen depunere contestație selecție dosare  
 

- 03.06.2022 - ora 14ºº- termen afișarea rezultatelor contestație la selecția dosarelor de 
concurs  

 
- 08.06.2022 -  ora 9ºº - proba scrisă Asistent de cercetare științifică Muncitor calificat și 

Muncitor calificat/Mecanic agricol; 
 
- 09.06.2022 -  ora 14ºº - termen afișare rezultat la proba scrisă; 

 
- 10.06.2022 -  ora 14ºº -  termen depunere contestație proba scrisă; 

 
- 14.06.2022 - ora 14ºº -  termen de afișare rezultat contestații proba scrisă; 

 
- 15.06.2022 - ora 9ºº - proba interviu Asistent de cercetare științifică, proba practică 

Muncitor calificat și Muncitor calificat/Mecanic Agricol; 
 

- 16.06.2022 - ora 14ºº - afișare rezultat proba interviu și proba practică; 
 
- 17.06.2022 - ora 14ºº - termen depunere contestații proba interviu și proba practică; 
 
- 20.06.2022 - ora 14ºº - termen afișare rezultat contestații proba interviu și proba practică; 
 
- 21.06.2022 - ora 14ºº - termen afișare rezultat final. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
Dorin Ioan SUMEDREA 

 

 


