CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III
Concursul se desfăsoară cf.Legii 319/2003
CONDIŢII MINIME DE EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ PE CARE TREBUIE SĂ LE
ÎNDEPLINEASCĂ CANDIDAŢII LA CONCURS
Se pot înscrie la concurs numai absolvenţii unităţilor de învăţământ superior acreditate, care au studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ori studii superioare echivalente (studii universitare de licenţă şi studii superioare
de masterat potrivit legii 288/2004).
Candidaţii – trebuie să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau
în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaţilor care deţin
titlul de doctor.
Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor.
DESFĂŞURAREA PROBELOR DE CONCURS
1. Depunerea dosarului de înscriere – care va conţine obligatoriu:
- cerere tip de înscriere;
- copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă
ori echivalentă, însoţite de foaia matricolă, precum şi copie legalizată de pe cartea de
muncă sau copie extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi
vechimea;
- copie legalizată de pe diploma de doctor în domeniul postului scos la concurs
sau în domenii conexe acestuia, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori
academice;
- curriculum vitae;
- lista lucrărilor publicate în domeniul postului sau conexe acestuia, însoţită de câte
un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
- alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
2. Probele de concurs constau în :
 verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare ocuparii postului, prin analiza dosarului de înscriere și aprecierea performanțelor candidatului.
 probă orală – interviu din domeniul de activitate a specializării postului.
Interviul cu comisia din domeniul de activitate a specializării postului se apreciază
prin punctaj intre 5-25 puncte.

Aprecierea candidatului la concurs pentru ocuparea postului se face prin punctaj
după criteriile de evaluare a performanţelor profesionale prezentate în fişa de evaluare.
Rezultatele concursului şi concluziile comisiei sunt analizate şi avizate de consiliul
ştiinţific şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.
Dosarele se vor depune până la data de 13.11.2018 (în termen de 30 de
zile de la data publicării anunțului), la sediul INCDPAPM-ICPA București, sector 1, Bd.
Mărăşti nr. 61.
Dată concurs – 19.11. 2018 ora 10 proba
Locul desfășurării concursului Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Bd. Mărăşti nr. 61.
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