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ANUNȚ 
 

Universitatea pentru Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, pe perioadă determinată (cf. HG 1027/2014): de inginer S în cadrul 

Facultății de Agricultură, Departamentul Pedotehnică. 
 
1. Documentele solicitate: 
a) cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului;  
b) copia actului de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie sau orice alt document care atestă 
identitatea, potrivit legii, după caz;    
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului 
solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor, în copie; 
e) cazier judiciar; 
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului vizat, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; 
g) curriculum vitae. 
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 
cu acestea. 
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22.06.2022, ora 1600, la sediul instituției – Serviciul 
Resurse Umane. 
2. Condiții generale și specifice de participare la concurs : 
a) Condiții generale : 

- 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;  
- 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 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: 
       - absolvent cu diplomă de licență al Facultății de Agricultură/Horticultură; 
      - cunoștințe operare PC 
      - vechime în domeniul diplomei de licență – minimum 1 an. 
3. Etapele desfășurării concursului: 
a) Selecția dosarelor: 

- comunicarea rezultatelor: Vineri, 24.06.2022, până la ora 1600; 
- depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor: Luni, 27.06.2022, până la ora 1200; 
- afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor: Luni, 27.06.2022, până la ora 1600 ; 
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b) Proba scrisă: 
locul desfășurării concursului: la sediul USV Iași, Facultatea de Agricultură; 

- data și ora desfășurării: Joi, 30.06.2022, ora 1100; 
- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: Joi, 30.06.2022, până la ora 1600 
- depunerea contestațiilor în urma afișării rezultatelor la proba scrisă: Vineri, 01.07.2022, până la ora 

1200; 
- afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor: Vineri, 01.07.2022, până la ora 1600; 

b) Interviul: 
- locul desfășurării interviului: la sediul USV Iași, Facultatea de Agricultură; 
- data și ora desfășurării: Luni, 04.07.2022, ora 1100; 
- comunicarea rezultatelor la interviu: Luni, 04.07.2022, până la ora 1600; 
- depunerea contestațiilor în urma afișării rezultatelor la interviu: Marți, 05.07.2022, până la ora 1200; 
- afișarea rezultatelor în urma rezolvării contestațiilor: Marți, 05.07.2022, până la ora 1600; 

 
     Afișarea rezultatelor finale:Miercuri, 06.07.2022, până la ora 1600; 

4. Tematica:  
- Mașini pentru afânarea adâncă a solului; 
- Freze agricole, 
- Grape agricole; 
- Cultivatoare agricole; 
- Mașini pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în plantații horticole; 
- Mașini pentru administrarea îngrășămintelor în plantații horticole. 

 
5. Bibliografie: 
     -    Tr. Neagu și colab.,1982, Tractoare și mașini horticole, E.D.P. București; 
     -     Livia Naghiu, 2009, Mașini și instalații horticole, Ed. Risoprint, Cluj Napoca; 
     -     P. Suditu, 2006, Mașini horticole, Ed. PIM Iași; 
     -     I. Țenu, 2004. Mașini pentru  horticultură (note de curs). 
  
 
 
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE COMISIE, 
Prof. univ. dr. Ioan ȚENU 

 
 


