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ANUNȚ
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului
de membru cercetător doctorand, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P2-2.1-PED-20192310, nr. contract 232PED/2020, având titlul Redefinirea zonelor de favorabilitate agro-climatică
pentru porumb și grâul de toamnă spre o agricultură inteligentă adaptată la schimbările climatice
în Romania (AGROCLIMRO):
Asistent cercetare științifică - doctorand - 1 post
Norma de lucru: 2 ore/zi
Perioada angajării : determinată 01.11.2020 – 29.07.2022
Data la care are loc selecţia: 20.10.2020
Ora: 12.00.
Locul desfășurării concursului: Facultatea de Geografie, str.Clinicilor nr.5-7, sala 52 .
I.

Dosarele de concurs se vor transmite în format electronic până la data de 16.10.2020
ora: 12.00 la adresa de e-mail: adina.croitoru@ubbcluj.ro.

II.

Conţinutul dosarului de candidatură:

- cerere de înscriere la concurs (format liber);
- copia actului de identitate (C.I., pasaport, permis de ședere);
- curriculum vitae;
- copia diplomei de licenţă și a diplomei de masterat;
- lista lucrărilor publicate;
- adeverință de doctorand pe care să se specifice titlul tezei de doctorat și anul de studii.

III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent cercetare științifică doctorand:

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa și examen de disertație, în domeniul
geografie, știința mediului sau agronomie, cu condiția absolvirii unor cursuri de meteorologie/
climatologie timp de minimum 4 semestre;
2) cel putin două articole publicate în reviste științifice/volume de conferință indexate în Clarivate
Analytics și/sau în alte baze date internaționale, dintre care cel puțin unul în domeniul
agroclimatologiei (un topic cât mai apropiat proiectului constituie un avantaj).

Competențe şi aptitudini în:
- lucrul cu baze de date climatice gridate (istorice și modelate) și experiență în lucrul cu aplicația
ClimPACT2 (R si Linux);
- competente în cartografiere în mediul GIS (ArcGIS).
Probe de selecţie:
1. Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
2. Interviu.

IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei:

Nota minimă la fiecare probă: 8 (opt).
Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 și 2.
Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2.
Condiții de depunere și soluționare a contestațiilor: Contestațiile pot avea în vedere numai
analiza și nota obținută pe dosar. Acestea se vor depune în data de 19.10.2020, până la ora
14.00, la Facultatea de Geografie, camera 39.

V.

Tematica:

1. Schimbări climatice în România.
2. Agroclimatologie și indicatori agroclimatici.
3. Adaptarea la schimbările climatice în România și Europa.

VI.
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VII.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Adina-Eliza Croitoru (director de proiect),
adresă e-mail: adina.croitoru@ubbcluj.ro.
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