ANUNT CONCURS
ASC STAGIAR ȘI CSIII

Institutul de Cercetare pentru Economia agriculturii și Dezvoltare Rurală organizează în data
de 29 august 2019 ora 10.00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
- 3 posturi Asistent Cercetare Stagiar, perioadă determinată, 8 ore/zi, studii superioare,
specializarea economie agroalimentară, promoția 2019
- 2 posturi Cercetător Științific gradul III, perioadă determinată, 4ore/zi
specializarea zootehnie și specializarea agronomie
CONDIŢII
ASC stagiar:
- absolvent facultate economie agroalimentară, promoţia 2019, cu diploma de licență;
CSIII:
- studii superioare, doctorat, vechime în cercetare-dezvoltare de cel puțin 5 de ani;
Dosarele de concurs, se vor putea depune până pe data de 22.08.2019 la I.C.E.A.D.R –
secretariat, cam.223
Dosarul de înscriere la concursul trebuie sa cuprindă
a) Cerere de înscriere
b) Copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă
precum (sau adeverință pentru stagiari), copie de pe cartea de muncă (după caz), adeverință salariu
după anul 2011 , Carnet identitate, certificat naștere, certificat căsătorie
c) Copie de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului , precum şi
alte diplome sau titluri științifice ori academice(pentru CSIII)
d) Curriculum vitae
e) Cazier judiciar
f) Lista lucrărilor publicate, elaborate (pentru CSIII)
g) adeverință medicală
În cazul cazierului ,candidatul declarat admis la selecția dosarelor, va depune la înscriere o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligația de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a
concursului
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
A Depunerea dosarelor se va face până pe data de 22.08.2019
1.Rezultatele selectării dosarelor – 23.08.2016
B. Proba scrisă 29.08.2019 ora 10 (pentru asistenții de cercetare stagiari)
Probă dosare 29.08.2019 ora 10 pentru CSIII
Proba interviu 29.08.2019 ora 10 pentru ASC si CSIII
C. Afișarea rezultatelor probelor scrise si orale ora 9
Depunerea contestațiilor până la ora 12
Afișarea rezultatelor contestațiilor ora 17
D. Afișarea rezultatelor finale 02.09.2019

