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A N U N Ţ 

Institutul de Economie Agrară organizează în data de 23 noiembrie  2018 ora 9.00 concurs pentru ocuparea  

 1 post  de  CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III     

 (domeniul economie – economie de ramură – economie agroalimentară şi dezvoltare rurală) 

                  CONDIŢII: Studii superioare economice,  să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 
ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o 
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor.  

 Concursul constă în verificarea  îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege şi o probă  scrisă cu subiecte specifice profilului postului. 
  Dosarele de concurs  se vor putea  depune până pe data de 19.11. 2018, ora 14,00  la  I.E.A - camera 5.355  et. V , corp Vest.  Verificarea dosarelor  

dosarelor se va face în data 21 noiembrie 2018. 
Anunțul privind concursul a fost publicat în ziarul România Liberă din data de  17.10.2018.                 
Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele documente 

(art.15 pct. (6) Legea 319/2003): 
a) Cerere de înscriere; 
b) Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțite de foaia matricolă  precum şi copie legalizată de pe cartea de muncă şi 
extras copie de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea; 
c) Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum şi alte diplome sau titluri științifice ori academice; 
d) Curriculum vitae; 
e) Cazier judiciar; 
f) Lista lucrărilor publicate, 
g) Alte înscrisuri solicitate de legislația sau regulamentele în vigoare. (vezi  și Opisul publicat pe site-ul ANCS - www.mct.ro). 

          Concursul se organizează conform Statutului Cercetătorului Legea. nr. 319/2003,  și prevederile art.14  Legea nr. 80/2018.  Dosarele candidaților 
întocmite conform legislației în vigoare  se vor depune la sediul I.E.A în termen de 30 zile  de la data publicării în presă. Informații suplimentare la sediul I.E.A,  
compartimentul Resurse Umane la telefon 021.318.81.06/3547. 

DIRECTOR 
Dr. Alexandri Cecilia 

 
                                    Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5, Cod 050711, Bucureşti, România, Telefon/Fax: +4021 318.24.11; e-mail: iea@ines.ro; http://www.eadr.ro, Cod fiscal 4266685 cod CAEN 7220 

 

mailto:iea@ines.ro
http://www.eadr.ro/

