
 
 

Nr. înreg. 1012/06.06.2022 

ANUNŢ 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA,  cu sediul în 

localitatea Brăila, Şoseaua Vizirului, Km. 9, judeţul Brăila, organizează concurs pentru ocuparea 

unor posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, conform HG 286/23.03.2011:  

- 1 post Şef laborator  

- 2 posturi cercetător ştiinţific III – part-time cu 2 ore/zi 

- 1 post asistent de cercetare ştiinţifică – ACS – la CE Polizeşti 

- 1 post asistent laborant stagiar - la CE Polizeşti 

- 1 post tehnician agronom  

- 1 post muncitor necalificat – îngrijitor animale şi grădină  

- 1 post muncitor calificat construcţii 

- 3 posturi muncitor calificat tractorist – la CE IMB, CE Polizeşti, CE Corbu Nou 

- 1 post muncitor calificat electrician - BEPS 

- 1 post şofer 

Concursul se va desfăşura la sediul instituției astfel:   
- Proba scrisă în data de 27.06.2022,  ora 9,  

- Proba interviu (pentru Şef laborator şi CS III) în data de 27.06.2022,  ora 10, 

- Proba interviu (pentru celelalte funcţii de execuţie) în data de 27.06.2022,  ora 12. 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 
- şef laborator – studii superioare în Agronomie, cu gradul minim de CS III, doctorand sau 

doctor în domeniul laboratorului, minim 5 ani vechime în cercetare, memoriu de activitate şi 

plan de dezvoltare a laboratorului, dosarul întocmit conform regulamentului ASAS pentru 

CSIII. 

- cercetător ştiinţific III – CS III – studii superioare în Agricultură, de preferinţă absolvent 

de scoală doctorală, 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 cercetării ştiinţifice sau a învăţământului 

superior, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidaţii care deţin titlul de doctor, 

dosarul întocmit conform regulamentului ASAS. 

- asistent cercetare ştiinţifică – să fie absolvent cu examen de licenţă sau de diplomă în 

specializarea Agricultură / Agronomie. Diplomă universitară cu media de cel puţin nota 8; 

minimum 2 ani vechime în specialitate, masteratul/doctoratul în domeniu prezintă avantaj, 

dosarul întocmit conform regulamentului ASAS. 

- asistent laborant stagiar – studii medii în agricultură sau domenii conexe, medie de 

absolvire peste 8, adaptabilitate la condiţii de lucru în câmp şi în laborator, permis auto 

categ. B, cunoştinţe de utilizator al calculatorului pentru introducerea datelor. 

-  tehnician agronom – studii medii în domeniul agricol, minim 5 ani vechime in specialitate, 

prezintă un avantaj deținere permis categ. B.  



- muncitor necalificat (îngrijitor animale şi grădină) – studii generale sau medii, minimum 

5 ani vechime în Agricultură, respectiv în îngrijirea de animale şi grădinărit, dorinţa de a 

învăţa şi a munci, responsabilitate, seriozitate. 

- muncitor calificat în construcţii – studii generale sau medii, minimum 5 ani vechime în 

construcţii şi instalaţii sanitare, portofoliul cu fotografiile lucrărilor efectuate anterior 

prezintă avantaj. 

- muncitor calificat – tractorist – studii generale sau medii, permis de conducere pentru 

utilaje agricole, experienţă în conducerea tractorului, a combinei şi a altor maşini agricole, 

minim 5 ani experienţă în domeniu, dorinta de a învăţa şi a munci, responsabilitate, 

seriozitate 

- muncitor calificat electrician – acreditare ca electrician, minim 5 ani vechime de la 

angajare, permis cat. B, dorinta de a învăţa şi a munci, responsabilitate, seriozitate.  

- şofer – studii generale sau medii, atestat de şofer pentru camioane – minim 5 ani vechime ca 

şofer, responsabilitate, seriozitate. 

 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 

de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul SCDA Brăila din Şos. 

Vizirului Km. 9, Compartimentul Resurse Umane.    

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane al Stațiunii de Cercetare-

Dezvoltare Agricolă Braila Sos. Vizirului km. 9, telefon +40761331570, sau la Secretariatul 

unităţii – tel. +40726292705, în intervalul orar 08.00 – 15.00, sau pe e-mail: 

secretariat@scdabraila.ro Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs, 

precum şi alte relaţii suplimentare cum ar fi sălile repartizate pe comisiile de concurs, sunt 

disponibile la avizierul Secretariatului SCDA Brăila sau pe site-ul: 

https://www.scdabraila.ro/index.php/anunturi-de-angajare/  

 

Director SCDA Braila, 

Dr.ing. Trifan Daniela 

     

 

                

mailto:secretariat@scdabraila.ro
https://www.scdabraila.ro/index.php/anunturi-de-angajare/

