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Nr.  672/31.01.2023 

A N U N Ţ 
 

        Universitatea Maritimă din Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea a  unei 

poziții temporar vacante de Asistent cercetare – Masterand, cu calitatea de student master, în cadrul 

listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul: „Detectarea multiscalara pentru monitorizarea 

bolilor în producția de viță de vie – MERIAVINO-2”, CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU 

EXECUŢIE PROIECTE COMPLEXE nr. 203 din 02/12/2020, Cod proiect: COFUND-ICT-AGRI-

FOOD-MERIAVINO-1. 

 

         Scopul Proiectului MERIAVINO pledează pentru o abordare multidisciplinară, care se bazează 

pe mai multe domenii științifice pentru a aborda problema bolilor și estimarea randamentului în 

podgoriile de vin. Metodologia multidimensională propusă constă în combinarea și punerea în aplicare 

a IoT, teledetecție și date mari pentru interconectarea parcelelor viticole, precum și pentru dezvoltarea 

unei tehnologii neinvazive, ecologice și cu costuri reduse pentru detectarea/avertizarea bolilor viței de 

vie. 

           Cu scopul de a reduce pierderea economică atât a cantității, cât și a calității, precum și impactul 

asupra mediului, diverși senzori, tehnici de fuziune a datelor, inteligență artificială (IA) cu metode de 

învățare automată (ML) vor fi combinate cu dezvoltarea de senzori imprimabili pentru monitorizarea 

eficientă a podgoriilor. 

           Rezultatele proiectului sunt apoi analizate și geovizualizate pe MobApp compatibil pentru 

utilizatorii finali pentru luarea deciziilor și prevenirea timpurie. 

Obiectivul general al proiectului  

MERIAVINO își propune să ajute viticultorii și companiile să acceseze informații și decizii 

agronomice. 

           Obiectivul propunerii este de a supraveghea procesele zilnice utilizând dispozitivele de internet 

al obiectelor agricole (AIOT) pentru a interconecta parcelele viticole, precum și pentru a dezvolta  o 

tehnologie non-invazivă, ecologică și cu costuri reduse pentru monitorizarea podgoriilor, permițând 

analiza de mare precizie. 

            Ipoteza principală: Abordarea de detectare multiscalară și date heterogene din podgoriile din 

diferite țări va permite dezvoltarea unor instrumente de decizie solide bazate pe IA prin: 

          - H1: Metode inteligente de achiziție și prelucrare a big data prin utilizarea unui software dedicat 

îmbunătățirii eficienței producției și a costurilor de exploatare. 

          - H2: Abordarea ML pentru găsirea modelelor de date permite detectarea mai rapidă a bolilor 

viței de vie, iar estimarea randamentului, cantității și calității solului. 

          - H3: Depistarea precoce a bolii va ajuta viticultorii să reducă substanțele chimice fitosanitare. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI/CONTRACTULUI  sunt: 

1. monitorizarea viței de vie folosind tehnologia IoT pe terenul Stațiunii de Cercetare -

Dezvoltare pentru Viticultura-Vinificatie Murfatlar, Romania; 

2.  implementarea senzorilor IoT “in situ”; 

3.  construirea unei rețele de senzori IoT; 

4.  salvarea datelor în Cloud/FOG; 
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5.  testarea securității datelor; 

6.  crearea modelelor de prelucrare a datelor în cloud; 

7.  prelucrarea și evaluarea datelor achiziționate; 

8.  testarea modelelor alese pe datele achiziționate “in situ”; 

9.  Corelarea și compararea rezultatelor între parteneri 

- Publicarea rezultatelor in jurnale, proceeding conferinte si cererea unui brevet de inventii 

- Rapoarte anuale la sfarsit de etapa. 

SARCINILE, COMPETENŢELE, ATRIBUȚIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI 

     Respectă normele de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare, prevăzute de 

Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte reglementări legislative de 

etică specifice domeniului de cercetare al proiectului. 

     Se preocupă ca orice publicație sau orice rezultat apărut și raportat în urma activităților 

finanțate prin Contract va avea menționat numele finanțatorului și numărul Contractului, după 

modelul “This work is supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific 

Research and Innovation, CCCDI - UEFISCDI, project number 203, COFUND-ICT-AGRI-

FOOD-MERIAVINO-1, within PNCDI III.”. 

  Are cunostinţe in: electronica, microcontrolere, senzori, achizitii de date, inteligenţa artificila 

şi învăţare automata 

 Experienta de programare in  limbajele: C++,  PYTHON si MATLAB; 

 Colaborează cu membrii echipei și cu responsabilul de proiect; 

 Execută și respectă sarcinile de cercetare asumate; 

 Elaborează rapoarte de activitate pentru atingerea indicatorilor prevăzuți în proiect; 

 Participă la întruniri cu membrii echipei proiectului pentru a analiza stadiul de derulare a 

proiectului; 

 Asigură păstrarea secretului profesional privind activitățile care se desfășoară în cadrul 

spațiului de lucru. 

 Desfășoară activitatea de cercetare în vederea îndeplinirii în bune condiții și la timp a 

obligațiilor asumate prin proiect; 

 Urmărește îndeplinirea la timp și în bune condiții a activităților de cercetare; 

 Elaborează documentația tehnico științifică  aferentă proiectului; 

 Participă la activitatea de cercetare teoretică și experimentală; 

 Participă la elaborarea de articole, comunicări științifice pentru a realiza o bună diseminare; 

 Efectuează deplasări în scopul îndeplinirii proiectului sau al diseminării rezultatelor. 

 

CONDIŢIILE DE MUNCĂ/LOCUL DE MUNCĂ: 

Nu se lucrează în condiții ambientale deosebite. Locul de muncă este în Universitatea Maritimă 

din Constanța  sau  în locațiile impuse de necesitățile proiectului coordonat de Universitatea Maritimă 

din Constanța. 

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de Asistent cercetare – Masterand 

 Statutul: student masterand  în domeniul științe inginerești;  

 Norma de lucru: timp parțial, estimat  6 ore/lună; 

 Salariul:  în conformitate cu bugetul proiectului și prevederile legislative; 

 Perioada de angajare:  

o determinată de la data 15.02.2023  până la data 15.07.2023. 



MINISTERUL EDUCAŢIEI  
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA 

900663, CONSTANŢA, str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, ROMÂNIA 
Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, 

E-mail: info@imc.ro, Web: www.cmu-edu.eu 

 

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI CANDIDAŢILOR: 

 Cerere de înscriere la concurs – netipizată; 

 Copiile diplomelor de studii: bacalaureat, licență̆, master. Actele vor fi prezentate și în 

original în vederea conformității copiilor cu acestea. 

 Diplome, premii, certificate de calificare relevante; 

 Curriculum vitae, format european, semnat și datat pe fiecare pagină; 

 Lista lucrărilor publicate; 

 Copia actului de identitate; 

 Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

 Cazier judiciar; 

 Certificat de naștere; 

 Adeverință de vechime (dacă este cazul); 

 Adeverință medic de familie din care să rezulte că este apt înscriere la concurs/angajare; 

 Adeverință din care să rezulte calitatea de student doctorand în domeniul științe inginerești; 

 Constituie avantaj cunoașterea limbii engleze și abilități tehnice. 

Calendarul concursului : 

- perioada de depunere dosare:           01.02.2023-07.02.2023 

- termen selecție dosare concurs:        07.02.2023; 

- afișare  selecție dosare concurs  :   08.02.2023, orele 10; 

- probă interviu : 13.02.2023, orele 10, la sala E 710, Sediul central U.M.C., din Strada Mircea cel 

Bătrân, nr.104, Constanța; 

- contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatului fiecărei 

probe. 

 

Probe concurs: 

 

Proba 1.: Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);  

Proba 2.: Interviu. 

 

     Nota minimă la fiecare probă: 8 

     Modul de calcul al notei finale: media aritmetică simplă a notelor la probele 1 și 2. 

     Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2. 

     Dosarele de concurs se vor depune până la data de 07.02.2023, orele  17:30,  la Direcția Resurse 

Umane, Sediul central al U.M.C. din strada Mircea cel Bătrân, nr. 104, camera E402/E404. 

      Persoană de contact pentru detalii concurs: conferențiar  dr. ing. Mihaela HNATIUC, adresă  e-

mail: mihaela.hnatiuc@cmu-edu.eu sau mhnatiuc@yahoo.com. 

 

 

 Director Proiect, 

 

Conf.dr.ing. Mihaela  HNATIUC 
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