
ICDP Brașov 

Nr.________/______________ 
 

 

ICDP Brașov, partener al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din Timișoara, unitate de cercetare care coordonează proiectul 
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), anunță scoaterea la concurs a postului: 
 

 
ASISTENT DE CERCETARE / DOCTORAND sau CERCETATOR 

 
 
Scopul proiectului este acela de a aborda o supraveghere bio-economică a utilizării agenților 
antimicrobieni și a rezistenței microorganismelor la produsele antimicrobiene (AMR) în mai 
multe subsisteme trofice. Astfel, în cadrul proiectului complex este disponibil un post de 
doctorand/asistent de cercetare sau cercetător. Candidatul selectat va fi angajat cu normă 
întreagă pe durată de 21 luni cu posibilitatea de prelungire, postul fiind disponibil pe durata 
derulării proiectului de cercetare plus încă 24 luni după finalizarea acestuia.  
 
A. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:  
 
A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: superioare, medicină veterinară 
A.2. Vechime: doctorat in curssau finalizat 
A.3. Scopul principal al postului: Asistent cercetare înmedicină veterinară. Îndeplinirea 
activităților de cercetare-dezvoltare ale proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la 
cele mai înalte standarde de calitate  
 
B. CERINŢE POST:  
 
B.1. Studii de specialitate: medic veterinar, drd. în domeniul medicinei veterinare; studii de 
specialitate în mai multe domenii constituie un avantaj. 
B.2. Perfecționări (specializări): - 
B.3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel avansat  
B.4. Limbi străine (necesitate și nive l de cunoaștere): engleză „citit” – „avansat”, „scris” – 
„avansat”, „vorbit” – „avansat”;  
B.5. Abilități, calități și aptitudini necesare: în domeniul medicinei veterinare. 
B.6. Cerinţe specifice:  
Cercetare în domeniul medicinei veterinare 
Deplasări în țară și/sau în străinătate  
 
C. ATRIBUŢII POST: ICDP Brașov. 
a) cercetare in domeniul medicinei veterinare; 
b) cercetarea în cadrul Proiectul Abordarea bioeconomică a agenților antimicrobieni – 
utilizare și rezistență. 
c) contribuie la realizarea documentației tehnice bazate pe rezultatele obținute;  
d) participă la activitățile de diseminare ale proiectului;  



e) participă împreună cu ceilalți membri la activitățile de raportare din proiect  
f) contribuie la dezvoltarea instituțională prin contribuții la scrierea de propuneri de proiect de 
cercetare  
 
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) adeverință student doctorand.  
 
E. Concursul constă în:  
a) analiza dosarului;  
b) interviu  
 
F. Date importante:  
a) Înscrierea la concurs:   12.11.2018;  
b) Concurs 
analiza dosarului:    13.11.2018;  
interviu:     14.11.2018; 
 

G. Bibliografie  

PETER D. CONSTABLE, KENNETH W. HINCHCLIFF, STANLEY H. DONE, WALTER 
GRÜNBERG, Veterinary medicine: a textbook of thediseases of cattle, horses, sheep, pigs, 
andgoats (vol. 1 și vol. 2), EleventhEdition , Elsevier, 2017, 3251,Riverport Lane, St. Louis, 
Missouri 63043 

 
Relații la: dr.ing. Paul Zevedei paul.zevedei@yahoo.com, și Ioan Hutu, ioan.hutu@fmvt.ro 
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