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ANUNŢ CONCURS
Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău cu
sediul în strada Mesteacănului nr. 23, organizează la sediul său concurs pentru
ocuparea unui post de execuţie în baza Legii 103/2020 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ și Adresei 3506/06.07.2020:
23.11.2021 ora 10:00
- 1 post ACS – în cadrul
14PCCDI/2018;

Proiectului Complex

PN III 0850 Contract

Concursul se desfăşoară conform prevederilor H.G. nr. 1027/2014 pentru
modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 actualizată.
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate
participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice
stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.
I. În conformitate cu legislaţia în vigoare - Hotărârii 286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 1027/2014 poate participa la
concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana
care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
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g) nu a fost condamnată definitiv pentru savârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, 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 savârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II. Înscrierea candidaţilor
În vederea participării la concurs, candidaţi depun la secretariatul
unității dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
✓ cerere de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
✓ copie certificat naştere şi de căsătorie (unde este cazul);
✓ copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
✓ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări;
✓ copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea
studiilor, adeverinţă tip (după data de 01.01.2011) însoţită de extras REVISAL;
✓ cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răpundere că nu are antecedente
penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
✓ adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
✓ recomandare de la ultimul loc de muncă;
✓ curriculum vitae;
✓ alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile actelor solicitate se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţii specifice:
✓ Studii superioare de specialitate;
✓ Cunoașterea comportamentului plantelor in scopul efectuării de observaţii şi
determinări privind creșterea şi dezvoltarea plantelor, înregistrarea producţiilor
obţinute în dinamică, comportamentul faţă de atacul agenţilor patogeni şi
dăunătorilor, precum şi comportamentul acestora sub influenţa factorilor meteo
extremi;
✓ Cunoştinţe de mecanică agricolă şi tehnologie;
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✓ Cunostinte în operarea tehnicii de calcul și a pachetelor de software
Windows, Office (Word, Excel);
✓ Cunoaşterea limbii române scris și vorbit şi a unei limbi de circulaţie
internaţională.
Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune până la data de
11.11.2021, ora 10:00 la sediul unităţii - Birou Resurse Umane Salarizare.
Validarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare,
se vor afişa la sediul S.C.D.L. Buzău (avizier) şi pe site-ul unităţii
www.scdlbuzau.ro, cu menţiunea “admis” sau „respins” în data de 12.11.2021 ora
12:00. Termen de contestaţie până în data de 12.11.2021 ora 14:00.
Rezultatul contestaţiilor va fi afişat în data de 12.11.2021 ora 16:00.
Concursul se va organiza la sediul Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru
Legumicultură Buzău din str. Mesteacănului, nr. 23, Buzău.
Probele de concurs se vor susţine după cum urmează:
- proba scrisă în data de 23.11.2021 ora 10:00;
- probă interviu în data de 25.11.2021 ora 14:00;
- afişare rezultate în data de 26.11.2021 ora 15:00;
- depunere eventuale contestaţii în data de 29.11.2021 ora 10:30;
- soluţionare contestaţii în data de 29.11.2021 ora 12:00;
- afișare rezultate finale în data de 29.11.2021 ora 16:00.
Vor fi declarati admiși candidații care vor obține minimum 50 de puncte, în
conformitate cu Hotărârea 286/2011 actualizată, conform art. 28 alin 3 pct. a, art.
29 alin 3 pct. a.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la
cele două probe. Punctajele obţinute, înscrise în centralizatorul nominal cu
menţiunea “admis” sau „respins” se comunică în data de 29.11.2021 ora 16:00 prin
afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.scdlbuzau.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare
pentru Legumicultură Buzău.
DIRECTOR,
Dr. ing. Vlad Constantin
Responsabil Proiect PN III 0850 Contract 14PCCDI/2018
Dr. ing. Vînătoru Costel
Comp. RESURSE UMANE-SALARIZARE
Ec. Moldoveanu Natalia
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