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ANUNŢ
Institutul de Economie Agrară, cu sediul în Bucureşti, strada Calea 13 Septembrie nr. 13,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post de cercetător ştiinţific gradul III cu normă întreagă de lucru pe perioadă nedeterminată în
domeniul cercetării ştiinţifice economice - Economie agroalimentara și a mediului;
- 1 post de asistent de cercetare științică cu normă întreagă de lucru pe perioadă nedeterminată în
domeniul cercetării ştiinţifice economice - Economie agroalimentara și a mediului;
Concursul constă în următoarele etape: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
Candidații pentru postul de CS III vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține
următoarele documente:
 cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
 actul de identitate (copie și original) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii;
 copii legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și al gradelor științifice
(diploma de bacalaureat, diploma de licentă ori echivalentă, diploma de master), acte care
atesta efectuarea unor specializări, copii ale documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice; copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras de pe
Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 copie legalizată a diplomei de doctor, în ramura de știință corespunzătoare postului, precum
și alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 lista lucrărilor publicate, însoțite de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
 curriculum vitae format europass în limba română;
 cazierul judiciar că nu are antecedente penale;
 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate; alte documente relevante pentru desfășurarea concursului;
 declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
regulamentului (UE) 2016/679;
 alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
Candidații pentru postul de ACS vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conține
următoarele documente:
 cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
 actul de identitate (copie și original) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii;








copii legalizate diploma de bacalaureat, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă precum și alte diplome; copia legalizată de pe carnetul de muncă sau copie extras
de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
curriculum vitae în limba română, semnat și datat;
cazierul judiciar că nu are antecedente penale;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unitățile sanitare abilitate; alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
regulamentului (UE) 2016/679;
alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Condiții minime de experiență profesională pentru înscriere la concurs pentru CS III:
– să aibă activitate de cercetare dezvoltare în specialitate sau învățământul superior de cel puțin 6
ani sau 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul științific de doctor iar pentru cei care provin din
afara învățământul superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau 8 ani pentru candidații
care dețin titlul științific de doctor;
Condiții minime de experiență profesională pentru înscriere la concurs pentru ACS:
- să fie absolvenți cu examen de licență sau de diplomă
Condiții specifice: absolvent de studii superioare în domeniul economic sau în alt domeniu relevant
pentru institut, cunoștințe de limba engleză, listă de publicații.
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește cumulativ următoarele:
 are cetățenie română, sau a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; are capacitate deplină de exercițiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie au de unitățile sanitare abilitate;
 îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs, condițiile minimale și cele specifice trebuie îndeplinte
cumulativ, nu a fost condamnată definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va desfăşura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, în data de 28 iulie 2022, la sediul institutului.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la
Compartimentul Resurse Umane al institutului.
Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon 021/318.81.06/3591 sau la
sediul Institutului de Economie Agrară din Calea 13 Septembrie nr.13 sector 5, et.5 corp vest cam.
5355.
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