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Universitatea de Științele Vietii „Regele Mihai I” din Timișoara, anunță scoaterea la concurs 

pe o perioada de 5 luni, a unui post de asistent cercetare stiintifica in cadrul proiectului 

,,Realizarea transferului tehnologic in vederea obtinerii unor alimente functionale inovative 

imbogatite in compusi bioactivi- CTTU 2020” 

 

1 .Asistent cercetare stiintifica- 1 post 

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  

 

A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Asistent de cercetare stiintifica- COR 214123 

Cercetator in tehnologia prelucrarii produselor agricole- 1 POST 

A.16. Conditii generale si specifice pentru ocuparea postului: 

- Conditii obligatorii:- Absolvent al unei Facultati de Inginerie Alimentara  

- Experienta in implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare 

- Experienta in coordonarea si implementarea unor proiecte finantate din fonduri structurale 

- Abilitati si competente in realizarea de baze de date, studii tehnico-economic si stiintific, studii 

de transfer tehnologic, proiectare de modele teoretice 

- Competente in operarea utilajelor specifice industriei produselor fainoase 

- Experienta in dezvoltarea de produse alimentare 

- Competente in elaborarea documentelor specifice in procesarea alimentelor fainoase si a 

produselor de patiserie 

- O buna cunoastere a sistemelor de operare Windows si a instrumentelor Microsoft Office. 

Flexibilitate , disponibilitate, spirit de echipa. 

- Cunostinte de operare a programelor de prelucrare statistica a datelor 

 

 

B. Dosarul de înscriere  

a) cerere de inscriere in procesul de evaluare si selectie(cerere tip- va cuprinde denumirea 

postului pentru care se candideaza)  

b) CV, datat si semnat pe fiecare pagina, in format Europass, in care sa se mentioneze proiectul 

si postul vizat de candidat 

c) copie conform cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atesta 

identitatea, potrivit legii, dupa caz(certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul 

documentelor de catre secretarul comisiei) 

d) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii(certificarea se va 

efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei)  



e) adeverinte/diplome/certificate care atesta efectuarea unor specializari, copii certificate pentru 

conformitatea cu originalele (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul 

documentelor de catre secretarul comisiei)  

f) copie a certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care numele de pe actele de 

studii este diferit de cel de pe actul de identitate 

g) documente justificative care atesta vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, 

respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea 

postului,copii conform cu originalul  

h) declaratie de disponibilitate privind timpul alocat 

Modele de formulare solicitate se regasesc si pe site-ul USVT”Regele Mihai I” din Timisoara, 

www.usab-tm.ro. 

Documentele de inscriere vor fi depuse la  registratura din cadrul USVT”Regele Mihai I” din 

Timisoara, str.Calea Aradului, nr.119. 

 

 

C. Concursul constă în:  

a) analiza dosarului;  

b) Interviu 

 

D. Calendarul de desfasurare a concursului:  

 

30.09 – 31.10.2022    Depunerea dosarelor de concurs(registratura universității) 

01.11. 2022 ora 900    Analiza dosarelor (Sala Consiliului de Admistrație) 

01.11.2022  ora 1100  Interviu ((Sala Consiliului de Admistrație) 

01.11.2022 ora 1400   Afișarea rezultatelor 

02.11.2022                 Depunerea contestațiilor (registratura universității) 

03.11.2022 ora 900     Soluționarea contestațiilor 

03.11.2022 ora 1200   Afișarea rezultatelor finale 

 

                                               Relații la: Prof.dr. Isidora Radulov 

 

http://www.usab-tm.ro/

