
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CERCETĂTOR POSTDOCTORAL/CS III 

 

Institutul de Cercetare al Universității din București (ICUB), derulează un proiect de cercetare pentru 
stimularea tinerelor echipe independente (PN-III-P1-1.1-TE-2019-1180), intitulat „Efectele pășunatului asupra scurgerii 
de suprafață şi eroziunii solului: O abordare hidrologică la microscară pe baza experimentelor de teren” (TE 140/2020), 
director Gabriel MINEA, iar în cadrul proiectului menționat, se anunță scoaterea la concurs a unui (1) post vacant. 

 

Poziția ocupată în cadrul proiectului: cercetător științific III (CS III). 
 
Criterii de eligibilitate:  

- nu a împlinit vârsta de 40 ani;  
- deține grad științific de cercetare: cercetător științific III;  
- a susținut teza de doctorat în domeniul hidrologiei; 

Condiții de ocupare a postului (aptitudini): 
1. experiență de a lucra în echipă, atât în birou cât şi pe teren (investigații expediționare şi pentru măsurători 

experimentale ale elementelor ecuației bilanțului apei în sol); 
2. cunoașterea avansată a tehnicilor de culegere/achiziție în teren (dobândire), a validării şi prelucrării primare, 

respectiv a exploatării statistice a datelor hidrometeorologice; 
3. competență avansată în cartarea elementelor de mediu şi modelarea/simulare numerică a scurgerii lichide şi 

solide pe versant: modelare hidraulică (HEC-RAS 5.0.1 1D) şi hidrologica (HEC-HMS şi EF5); 
4. abilități tehnice (programare R: lucru cu pachetele base, ggplot2, dlpyr, tydiverse; programare Python); procesare 

date şi imagini satelitare in Sisteme Informatice Geografice (Sentinel I și II; familia Landsat, MODIS cu ajutorul 
programelor SNAP, R (pachetele raster și netcdf; QGIS, ArcMap, Global Mapper); 

5. bună comunicare în limba franceză şi engleză; experiență în scrierea lucrărilor științifice ISI (minim 5). 

 

Perioada contractului 1.03.2021-30.06.2022. 
Norma de lucru: parțială şi variabilă; 2 ore/zi. 
 
Proba de concurs: selecția de dosar (eliminatoriu – a se vedea criteriile de eligibilitate) şi interviu. 
Dosarul de concurs (CV - europass, scrisoare de motivare + dovada îndeplinirii cumulativă a criteriilor de eligibilitate şi 
a aptitudinilor), se trimite până la 2.02.2021, orele 15:00, în format electronic la adresa de poștă electronică: 
gabriel.minea@unibuc.ro.  
Persoana de contact: Gabriel MINEA (gabriel.minea@unibuc.ro). 
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