STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLǍ TELEORMAN
Comuna Drăgăneşti-Vlaşca, C.P. 147135, jud. Teleorman, Cod fiscal: RO 3124704
Tel: 0247/440750; Fax: 0247/440676; E-mail: scda.teleorman@asas.ro
ANUNŢ
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Teleorman scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, în data de
07.12.2020 un post vacant de asistent de cercetare ştiinţifică, perioadă nedeterminată.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
- studii superioare în specialitea agricultură, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului;
- apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
- noţiuni de limbă engleză (scris şi citit nivel de conversaţie).
Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:
- Cerere de înscriere;
- Copie act de identitate;
- Copie act naştere şi căsătorie;
- Curriculum vitae model european;
- Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă, alte acte care să ateste
specializarea şi vechimea în muncă, cursuri relevante;
- Cazierul judiciar;
- Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate care să dovedească
starea de sănătate a candidatului;
- Alte documente care pot prezenta interes pentru postul afişat ( referinţe, etc).
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul S.C.D.A.Teleorman, în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, partea a-III-a, până pe data de 20.11.2020, inclusiv.
Probele de concurs vor consta în selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu.
Selecţia dosarelor va avea loc în data de 24.11.2020.
Concursul se va desfăşura la sediul S.C.D.A.Teleorman, com. Drăgăneşti-Vlaşca, în data de: 07.12.2020, ora 10,00
proba scrisă, iar interviul la ora 13,00 la aceeaşi dată.
Relaţii suplimentare privind conţinutul dosarului şi tematica de concurs se obţin la telefonul 047440750 ,pe site-ul
www.scdatr.ro sau la sediul unităţii.
Se pot depune contestaţii în termenul legal de cel mult 24 de ore după fiecare probă, comisia de contestaţii va
soluţiona şi comunica rezultatele în termen de 24 ore.
Relaţii suplimentare la sediul: SCDA Teleorman.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE
I. TEMATICA :
Materializarea programului de cercetare al colectivului, în câmp şi laborator ;
Executarea corectă a experienţelor, conform fiselor tematice ;
Urmarirea lucrărilor din câmp şi din laborator din punct de vedere calitativ şi cantitativ;
Elaborarea materialului ştiinţific conform temelor de cercetare.
II. BIBLIOGRAFIE :
Săulescu N.A. , Săulescu N.N. , 1968- CAMPUL DE EXPERIENTA, Ed. Agro-Silvică Bucureşti ;
Bîlteanu Gh. , Bîrnaure V., 1989- FITOTEHNIE, Ed. Ceres ;
Obrejanu Gr., Puiu St., 1972- Pedologie, Ed. didactică şi Pedagogică Bucureşti ;
Crăciun T., 1991- Genetica Vegetală, Ed. didactică şi Pedagogică Bucureşti

