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ANUNȚ 

examen pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific III (CS III) 

 

 

Banca de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, cu sediul în municipiul 

Suceava, B-dul 1 Mai nr.17, județul Suceava, organizează examen pentru promovarea în grad 

profesional de cercetător științific III (CS III), astfel: 

 

1.  Cercetător științific III (CS III) specialitatea – ecologie și protecția mediului – 1 

post; 

 

Examenul este organizat în concordanță cu următoarele acte normative: 

 Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare, publicată în monitorul oficial al Guvernului României nr. 530 din 23.07.2003 cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea 

gradelor profesionale a personalului de cercetare științifică și încadrarea pe funcții în instituțiile și 

unitățile de cercetare – dezvoltare cu profil agricol din subordinea /coordonarea Academiei de 

Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu - Șișești”. 

Examenul pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific III (CS III) se va 

desfășura, la sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, B-dul 1 Mai 

nr.17, județul Suceava. 

Dosarul de examen, se depune până la data de 29.09.2022, la sediul instituției, 

Compartimentul Financiar –Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ. 

Probele de examen constau în: verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza 

dosarului de înscriere și interviu cu subiecte specifice domeniului pentru care candidează. Probele 

vor fi susținute în data de 04.10.2022, ora 10.00, la sediul instituției.  

Pentru înscrierea la examen, candidatul va depune la sediul instituției, 

Compartimentul Financiar – Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ,  dosarul 

personal, compus din următoarele documente:  
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