
 
 

ANUNȚ 

 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti anunță concurs pentru ocuparea unui 

post de doctorand, pentru proiectul intitulat „Creșterea productivității serei de cercetare printr-un control 

climatic eficient din punct de vedere energetic” - ClimaGreen, din cadrul proiectului colaborativ NO 2014-

2021, contract nr.40/2021. 

Data începerii contractului:  20.11.2021 
Data încheierii contractului: 31.12.2023 

 

Calendarul desfășurării concursului: 

11.10.2021, ora 14:00 – Data limită de depunere a dosarelor de concurs ale candidaților la sediul USAMV din 
Bucureşti, Biroul Personal Resurse umane. Dosarul de candidatură trebuie să conțină documentele prevăzute de art 
15 alin 6 din Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de înscriere la concursul 
pentru ocuparea unui post de doctorand cu studii superioare cuprinde obligatoriu următoarele: 
a) cerere-tip de inscriere; 
b) copii de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, diploma de master ori 

echivalenta insotite de foaia matricola, adeverință că este doctorand în domeniul Agronomie / Horticultură. 
c) curriculum vitae; 
d) lista lucrărilor publicate sau publicate; 
e) alte documente justificative a experientei acumulate in domeniu. 
11.10.2021 – 11.11.2021 Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor 
11.11.2021 Afișarea listei candidaților admiși la concurs 
12.11.2021, ora 10:30 – Proba scrisă a concursului 

12.11.2021, ora 15:00 – Afișarea rezultatelor probei scrise 
15.11.2021 – 16.11.2021, ora 10:00 – Depunerea contestațiilor 
16.11.2021, ora 15:00 -  Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 
17.11.2021, ora 10:00 – Susținerea interviului și analiza dosarului 
17.11.2021, ora 15:00 – Afișarea rezultatelor finale 
 
Condițiile specifice pentru ocuparea postului: 

- Să aibă capacitate deplină de exercitare a funcției; 

- Să fie absolvent al unei facultăți cu profilul horticultură (licență și master); 
- Să fi desfășurat stagii de specializare / calificare în țară sau în străinătate în domeniul postului scos la 

concurs; 
- Să aibă participări în ateliere / proiecte de cercetare ca membru în echipa de lucru; 
- Să dețină cunoștințe operare PC (Word, Excel, PowerPoint) și programe specializate în domeniul vizat; 
- Să dețină abilități de comunicare orală și în scris atât în limba română, cât și în engleză; 
- Să dețină abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare, lucru independent. 

 
Competențe tehnice necesare: 

- Pregătirea materialelor de lucru specifice domeniului horticultură și manipularea lor în seră; 
- Pregătirea materialelor de laborator specifice domeniului vizat; 
- Tehnici de determinare și corelare a condițiilor de mediu și modificarea factorilor climatici; 
- Tehnici de determinare a raportului energetic în seră; 
- Tehnici de determinare a regimului de irigare, norma și rețetele nutritive aplicate. 

 
Procesul de selecție: 



 
Concursul va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu în tematica postului. Proba interviului poate 
fi susținută doar de candidații care au obținut punctajul minim 8 la proba scrisă. 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu, fiind declarați 
admiși doar candidații care au obținut punctajul minim 8. Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare 
punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim 
necesar. 
 
Tematică: 

1. Metode de studiu a condițiilor de mediu în seră 

2. Metode de evaluare a productivității și a calității produselor 
3. Metode de studiu a consumului energetic în seră 
4. Metode de evaluare a eficienței energetice în seră 
5. Metode de studiu a regimurilor de irigare 
6. Metode de evaluare a normelor de irigare și a rețetelor nutritive aplicate 
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Detalii privind condițiile specifice și alte informații suplimentare se pot obține de la Direcția Resurse Umane, 
sediul USAMV București, Bd Mărăști nr 59 sect 1 București, telefon 0314334211 email: 

resurseumane.usamvb@yahoo.com. 
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