Concurs pentru acordarea gradelor profesionale și
încadrarea pe funcții pentru CSII și CI
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală cu sediul in B-dul Marasti nr.
61, organizeaza concurs in data de 28.08.2017, ora 10 pentru: Acordarea gradelor profesionale si încadrarea pe
funcții pentru CS I si CS II, Comisia 14 Ingineria resurselor vegetale si animale
Obiectul principal de activitate al ICEADR - desfășurarea de activități de cercetare științifică în domeniul
Stiinte agricole si silvice.
Condiții necesare pentru participarea la concurs
Pentru gradul profesional de cercetator stiintific gradul II sunt necesare cumulativ:
-

-

să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ori studii
echivalente (studii universitare de licență și studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare);
să dețină diplomă de doctor în științe
să aibă activitate de cercetare-dezvoltare in specialitate sau in învățământul superior de cel puțin 8 ani, din
care 2 ani dupa CSIII si titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului
superior sau a cercetării științifice, o vechime de 12 ani in profilul postului

Pentru gradul profesional de cercetator stiintific gradul I sunt necesare cumulativ:
-

-

să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă ori studii
echivalente (studii universitare de licență și studii universitare de masterat conform Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare);
să dețină diplomă de doctor în științe
să îndeplinească standardele minimale de ocupare a posturilor de cercetare științifică, corespunzătoare
gradului professional de cercetător științific gradul I
să aibă activitate de cercetare in specialitate sau in învățământul superior de cel puțin 9 ani din care cel
putin 2 ani dupa CSII; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării
științifice, o vechime de 15 ani in profilul postului.

Dosarele de participare la concurs vor conține obligatoriu: documentele prevăzute in Legea 319/2003,
Precizările ANCSI privind concursurile pentru CSI si CSII si Regulamentul de acordare a gradelor
profesionale si încadrare pe funcții în instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din
subordinea/coordonarea Academiei de Științe Agricole și Silvice
Lista cu documentele din dosarul de concurs pentru ocuparea postului/acordarea titlului (gradului
profesional) de CSI şi de CSII în unităţile de cercetare-dezvoltare (minimul de documente admise în dosarul de
concurs)
Dosarul de cercetător ştiinţific gradul I şi de cercetător ştiinţific gradul II se constituie astfel:
a) Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu:
- Denumirea legală a instituției sau a unității de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului;
- Dosar de cercetător ştiinţific gradul I sau de cercetător ştiinţific gradul II, după caz ;
- Domeniul şi, după caz, specialitatea asociate postului scos la concurs;
- Comisia de specialitate a C.N.A.T.D.C.U.
- Candidat: Numele şi prenumele, gradul profesional deţinut.
b) Documentele se introduc într-un dosar cu șină, în ordinea și forma menționată în Lista documentelor
din dosarul de concurs, și se numerotează în ordinea introducerii în dosar . Opisul cu documente va
indica nr. pagii la care se află documentele.

Mapa cu lucrări ştiinţifice semnificative se constituie din fotocopii de pe lucrările considerate ca fiind
reprezentative, precum şi alte documente necesare pentru a se dovedii că sunt îndeplinite standardele minimale
naţionale.
a) Pe coperta exterioară a mapei se înscriu:
- Denumirea legală a instituției sau a unității de cercetare-dezvoltare organizatoare a concursului ;
- Mapa cu lucrări ştiinţifice semnificative, anexă la Dosarul pentru CS I sau pentru CS II, după caz;
- Candidat: Numele şi prenumele, gradul profesional deţinut;
b) Documentele din mapă vor fi prezentate în ordinea din opisul cu lucrări, care face parte integrantă din
mapă.
Dosarul de concurs va fi însoțit de o Mapa cu lucrări a candidatului care va cuprinde copii după lucrări și
documente relevante care susțin îndeplinirea criteriilor de evaluare conform standardelor minimale necesare si
obligatorii din Ordinului nr. 6560/2012. (anexa nr. 7 si anexa nr. 8).
Documentele solicitate se depun la Compartimentul Resurse Umane al ICEADR in cel mult 30 de zile
de la publicarea anunţului in ziar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.3136087 Compartimentul Resurse Umane al ICEADR.
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