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ANUNȚ 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași organizează concurs 

pentru ocuparea unui post cercetător științific pe perioadă determinată – 26 luni, în cadrul 

Proiectului de cercetare cu titlul ”Eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru 

cartografierea proprietăților solului și evaluarea in dinamica plantei, în vederea eficientizării 

producției agricole și protecției mediului-BIOSENZOR”, în cadrul contractului de finanțare 

41/PCCDI/2018, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0560 

 
1. Documentele solicitate: 

a) cerere tip de înscriere la concurs adresată Rectorului;  

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copia documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);    

d) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

e) copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de 

autoritatea sau instituția publică; 

f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 

abilitate; 

i) curriculum vitae Europass. 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarele de concurs se vor depune până la data 09.08.2018, ora 1600 la sediul instituției – 

Serviciul Resurse Umane; persoană de contact : Ec. Elena GÂLEA, tel: 0232/407.378. 

2. Condiții generale și specifice de participare la concurs : 

a) Condiții generale ce trebuie îndeplinite de persoana care participă la concurs: 

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

- are capacitate deplină de exerciţiu;  

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs;  

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
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justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

b) Condiții specifice: 

- studii universitare de licență în domeniile horticultură sau biologie și să detină titlul științific 

de doctor; 

-    să aibă cunoștințe de operare PC; 

3. Etapele desfășurării concursului: 

a) Selecția dosarelor de înscriere: 

- comunicarea rezultatelor: Luni, 13.08.2018, până la ora 1400; 

- depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: Marti, 14.08.2018, până la ora 1400; 

- afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor: Marti, 14.08.2018, până la ora 1600; 

b) Proba scrisă: 

      -    locul desfășurării concursului: USAMV Iași. 

- data și ora desfășurării: Vineri, 24.08.2018, ora 0900; 

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: Vineri, 24.08.2018, până la ora 1600; 

- depunerea contestațiilor în urma afișării rezultatelor la proba scrisă: Luni, 27.08.2018, până la 

ora 1400; 

- afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor: Luni, 27.08.2018, până la ora 1600; 

  c) Interviul : 

       -   locul desfășurării concursului: USAMV Iași 

       -   data și ora desfășurării: Marti, 28.08.2018, ora 0900; 

       -   comunicarea rezultatelor la interviu: Marti, 28.08.2018, până la ora 1400; 

      -    afișarea rezultatelor finale: Miercuri, 29.08.2018, până la ora 1600; 

 

4. Tematica concursului. 

- Cerințele ecologice ale speciilor legumicole Solanaceae pentru fructe;  

- Inmulțirea plantelor legumicole; 

- Metode alternative de fertilizare a culturilor legumicole; 

- Controlul organismelor dăunătoare în cadrul sistemelor ecologice de cultivare a legumelor. 
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