Anunț concurs
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală scoate la
concurs, în condiţiile HG 286/2011cu modificările și completările ulterioare, in data de 23.07.2018
,un post de Cercetător Științific gradul III- 4ore/zi studii superioare, specializarea ingineria și
gestiunea sistemelor agricole, perioadă determinată de 30 de luni, salarizare bugetară
Condiții necesare pentru participarea la concurs:
- Studii superioare, cu examen de licență sau diplomă, doctorat
- Să aibă activitatea de cercetare – dezvoltare în specialitate de cel puțin 10 ani
Art.1 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele
documente:
 Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei
 Diplome de studii copie şi original (pentru conformitate). Copie şi original CI
 CV-ul
 Copie certificat de naştere, eventual căsătorie(acolo unde este cazul)
 Adeverința medicală din care să reiasă ca sunt apți medical
 Copie carte de muncă, adeverință vechime în muncă –începând cu 01.01.2011 pentru
personalul care are vechime în muncă
 Cazier
În cazul cazierului ,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, va depune la înscriere o
declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Art.2 În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune dosarele la secretariatul institutului
la până pe data de 13.07.2018 inclusiv, ora 14.
 Selecția dosarelor
Pe data de 14.07.2018 va fi publicat rezultatul selecţiei dosarelor. Contestaţiile se
depun pe data de 14.07.2018 , rezultatul lor fiind afişat pe data de 15.07.2015
Concursul se va desfăşura conform HG 286/2011 şi va începe în data de 23.07.2015 constând în
2 probe:
 Probă analiză dosare va fi susţinută în data de 23.07.2015 ora 9 la sediul
institutului. Rezultatul va fi afișat pe data de 23.07.2018. C
-Contestaţiile se depun pe data de 24.07.2018 până la ora 12, rezultatul lor fiind
afişat pe data de 24.07.2018 ora 16
 Interviul se va desfășura în data de 25.07.2018 la sediul institutului ora 9.
Rezultatul interviului va fi afişat în data de 25.07.2018.
-Contestaţiile se depun în data de 26.07.2018 până la ora 12 şi rezultatul lor va fi
afişat pe data de 26.07.2016 ora 16
 Afișarea rezultatului final al concursului se va face pe data 27.07.2018
Contestațiile se depun până pe data 30.07.2018 ora 12, rezultatul lor va fi afișat pe
data de 30.07.2018 ora 16
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Fitotehnie – Mihail Axinte, Ioan Borcean, Gheorghe Valentin Roman, Editura “Ion
Ionescu de la Brad”, Iasi, 2006;
Managementul exploatatiilor agricole - I. Alecu, E. Merce, D. Pana, L. Sambotin, I.
Ciurea, I. Bold, N. Dobrescu
Managementul tehnologic al culturilor de camp - Gheorghe Sin, Editura Ceres,
Bucuresti, 2005



Regulamentul nr. 834/2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor
ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91



Ordinul nr. 38/2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor
specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin.
(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea
schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de
asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Ordinul Ministrului (O.M) nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru
cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al MADR, pe anii
2015-2018, "Agricultură şi DezvoltareRurală - ADER 2020"






TEMATICA CONCURS CS III
 Tehnologii de cultivare pentru grâu, orz, porumb, floareasoarelui, rapiţă, soia,
sfeclă de zahar, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof, pentru agricultura conventional
si ecologica
 Managementul exploataţiilor agricole
 Strategia pentru cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul agroalimentar pe
termen mediu şi lung 2014 - 2020/ 2020 - 2030 www.madr.ro
 PNDR 2014-2020 www.apdrp.ro
Angajarea va fi făcută începând cu 01.08.2018.
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