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Staţiunea

de Cercetare - Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea
Moţoc" Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificările si completările
ulterioare un post de cercetător ştiinţific În domeniul "Combaterea eroziunii solului" şi un post
de cercetător ştiinţific În domeniul " Agrotehnică antierozionaIă" .
Condiţii

generale - Candidatul:

romana, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor
Economic European si domiciliul in Romania;
Cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
Are capacitate deplină de exerciţiu ;
Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate;
Îndeplineşte condiţiile de studiu şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
postului scos la concurs (pentru cercetător ştiinţific - CS - să fie absolvent cu examen

a) Are

cetăţenia

aparţinând Spaţiului

b)
c)
d)
e)

f)

de licenţă sau de diplomă, cu media de cel puţin 8 şi să aibă activitate de cercetaredezvoltore În speciolitate sau În Învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel
puţin 4 ani În alte activităţi agricale.);
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau În legătură cu serviciul, care Împiedică Înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârş ite cu
intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei În
care a intervenit reabilitarea .

Dosarul pentru concurs trebuie să conţină următoarele acte:
a) Cerere-tip de Înscriere la concurs adresată consiliului ştiinţific şi avizată de către
directorul unităţii organizatoare pe baza verificării de către secretarul ştiinţific al
unităţii a Încadrării În criteriile de acordare a gradului ştiinţific solicitat
b) Copie act de identitate;
c) Copie act naştere şi căsătorie;
d) Curriculum vitae şi memoriu de activitate

e) Copii de pe diplomele de studii, doctorat, alte documente care releva cursuri,
speciali zări efectuate şi relevante, realizate la nivel naţional şi internaţional;
f) Copie de pe cartea de muncă contrasemnată de lucrătorul de personal, precum şi
adeverinţă care să ateste vechimea În muncă, după caz;
g) Cazierul judiciar;
h) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Actele

prevăzute

vor fi prezentate

şi

În original În vederea

verificării conformităţii

copiilor cu acestea.
Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare
pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moţoc" Perieni, Sos. Bârlad - Bacău, km. 7, În
perioada 18 martie - 18 aprilie 2022.
Concursul va avea loc la sediul SCDCES-MM Perieni.
Probele de concurs:
- Examen din specialitatea pentru care candidează - scris şi oral;
- Probă practică de tehnică experimentală - oral;
- Examen de limbă de limbă străină de circulaţie mondială la nivel de utilizare,
documentare (eliminatoriu);
Calendorul concursului
18 aprilie 2022, ora 15 - data limită de depunere a dosarelor de concurs;
20 aprilie 2022 - rezultatul selecţiei dosarelor;
26 aprilie 2022 - depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor;
28 aprilie 2022 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la selecţia dosarelor;
03 mai 2022 - proba scrisă;
03 mai 2022 - interviu şi probă practică
06 mai 2022 - afişarea rezultatelor la proba scrisă, proba practică şi interviu;
10 mai 2022 - contestaţiile privind rezultatele la proba scrisă, proba practica şi interviu;
11 mai 2022 - afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisa, proba practica şi interviu
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