
Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 266 din data 29.10.2018

cu privire la aprobarea anexei la statul de funcții al Departamentului de Științe ale Naturii pentru

personalul de cercetare și auxiliar al Centrului de cercetări pentru protecția naturii (CCPN) și

scoaterea la concurs a unui post vacant

În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei

Naţionale, anexa 3, punctul 35,  prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei

Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 29.10.2018,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea statului de funcții pentru personalul de cercetare și auxiliar (ca anexă la Statul de

funcții al personalului didactic și de cercetare de la Departamentul Științe ale naturii), al

Centrului de cercetări pentru protecția naturii (CCPN), în cadrul proiectului de cerceta re PN-

III-P1-1.2-PCCDI-2017-0332, nr. 6PCCDI/2018, BIOHORTINOV, proiect component P3

intitulat “Dezvoltarea de extracte vegetale și amestecuri nanostructurate fitosintetizate

inovatoare cu aplicații fitoterapeutice în vederea diminuării stresului biocenoti c în culturile

horticole”, derulat în perioada 2018-2020. și scoaterea la concurs.

Art. 2 Scoaterea la concurs a unui post vacant din statul de funcții al Centrului de cercetări pentru

protecția naturii (CCPN), de asistent de cercetare științifică , pe perioadă determinată

(01.12.2018-31.10.2020).

Art. 3 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
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