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Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara, anunță scoaterea la concurs a postului:  

 

 

ASISTENT CERCETARE 

 

 

Scopul îl constituie asigurarea indicatorilor proiectului, în sensul păstrării în cadrul univeristății, 

pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea proiectului, a posturilor de cercetători. Astfel, în cadrul 

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timișoara sunt disponibile doua posturi asistent de cercetare,cu norma 

intreaga,pe durata de 12 luni. 

 

A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  

 

A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: COR 225005 Asistent de cercetare in medicina 

veterinara  

A.2. Vechime: - constituie avantaj 

A.3. Scopul principal al postului: Îndeplinirea activităților de cercetare-dezvoltare pentru 

asigurarea sustenabilității proiectului Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – 

utilizare și rezistență, proiect de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract nr. 7PCCDI ⁄ 

2018, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0361),precum și alte activități de cercetare – 

dezvoltare din cadrul USAMVBT 

 

B. CERINŢE POST:  

 

B.1. Studii de specialitate: medic veterinar;  

B.2. Perfecționări (specializări): medicina veterinara; 

B.3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel avansat;  

B.4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): engleză „citit” – „avansat”, „scris” – 

„avansat”, „vorbit” – „avansat”;  

B.5. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe solide în domeniul medicinei 

veterinare; Activitatea în laboratoare de biologie moleculară sau analize biochimice si fizico-

chimice, precum și lucrări științifice în domeniu constituie avantaje. 

B.6. Cerinţe specifice:  

Activitate de cercetare demonstrată prin publicarea a cel puţin a unei lucrări științifice autor 

principal. 

C. ATRIBUŢII POST: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara, Calea Aradului nr. 119. Timișoara, Timiș, 

300645. 

a) cercetare in domeniul rezistenței la preparate antimicorbiene;. 

b) asigurarea sustenabilității cercetării în cadrul proiectului Abordarea bioeconomică a 

agenților antimicrobieni – utilizare și rezistență.  

c). activități de cercetare – dezvoltare în cadrul proiectelor de cercetare ale USAMVBT 

https://rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=225005
https://rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=225005


c) contribuie la realizarea documentației tehnice bazate pe rezultatele obținute;  

d) participă la activitățile de diseminare ale proiectelor de cercetare ale universității;  

e) participă împreună cu ceilalți membri la activitățile de raportare din proiectele de cercetare 

ale universității 

f) contribuie la dezvoltarea instituțională prin contribuții la scrierea de propuneri de proiecte de 

cercetare - dezvoltare 

 

D. Dosarul de înscriere  

a) copie CI;  

b) copie certificat naștere;  

c) copie certificat căsătorie, dacă este cazul;  

d) copie acte studii (toate), inclusiv foi matricole/suplimente la diplomă;  

e) adeverință medicală - apt angajare;  

f) cazier judiciar;  

g) CV;  

h) listă de lucrări – minim o lucrare autor principal 

 

E. Concursul constă în:  

a) analiza dosarului;  

b) interviu  

 

F. Calendarul de desfasurare a concursului:  

 

19.11 – 06.12.2021    Înscrierea candidaților  (registratura universității) 

16.12. 2021 ora 900    Analiza dosarelor (Sala Consiliului de Admistrație) 

16.12.2021  ora 1100  Interviu ((Sala Consiliului de Admistrație) 

16.12.2021 ora 1400   Afișarea rezultatelor 

17.12.2021                 Depunerea contestațiilor (registratura universității) 

20.12.2021 ora 900     Soluționarea contestațiilor 

20.12.2021 ora 1200   Afișarea rezultatelor finale 

 

G. Bibliografie:  

1.PETER D. CONSTABLE, KENNETH W. HINCHCLIFF, STANLEY H. DONE, 

WALTER GRÜNBERG, Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, 

sheep, pigs, and goats (vol. 1 și vol. 2), Eleventh Edition , Elsevier, 2017, 3251, Riverport 

Lane, St. Louis, Missouri 63043 

2. MATTHIAS IMOHL, Medicina de laborator, ISBN: 9786068215440, Editura: FARMA 

MEDIA,  Anul publicării: 2017 

                                               Relații la: Prof.dr. Isidora Radulov 

 

https://www.librariadelfin.ro/editura/farma-media--i219
https://www.librariadelfin.ro/editura/farma-media--i219

