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                     OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE VRANCEA   
                     Focșani,  

                                                                                                                                        Nr. 377/27.08.2019 

                                                          A N U N Ț 

 
 Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Vrancea în baza Ordinului MADR nr. 238/2011 

privind  organizarea și funcționarea OSPA județene , a HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a OUG nr.57/2019 

Codul administrativ, organizează concurs în vederea angajării pe postul vacant - inginer pedolog grad 

profesional  II, gradația 2. 
 

 Condițiile de ocupare a postului: 

- Condiții generale :  - să fie cetățean roman 

                                      - să nu fi fost condamnat (prezentare cazier judiciar) 

     - să aibă permis de conducere – cat.B (minim) 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare  funcției pentru care   

candidează, atestată medical de medicina muncii. 

-    condiții specifice : 

- inginer - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,  

în domeniu (agricultură); 

             - vechime minim 5 (cinci) ani; 

                        - cunostințe operare calculator (word, excel, office); 

Pentru înscriere candidații vor depune, personal, la sediul unitații cererile de înscriere și dosarul în 

perioada   10.09.2019 – 19.09.2019. 

Dosarul de concurs trebuie să conțină urmatoarele documente: 

a) cerere de înscriere; 

b) curriculum vitae – model europass 

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări; 

d) copia actului de identitate; 

e) copia carnetului de muncă sau adeverintele care atestă vechimea în muncă; 

f) adeverinta medicală (medicina muncii); 

g) cazier judiciar; 

h) declarație pe proprie raspundere că nu a efectuat poliție politică; 

Documentele prevăzute la lit. c), d), e) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

 Selectia dosarrelor se va face pâna în data de 25.09.2019, dată la care se vor afișa rezultatele, 

începând cu ora 12,00. 

 Concursul - proba scrisă, va avea loc în data de 26.09.2019, ora 10,00 și interviul pe data de 

27.09.2019, ora 10,00 la sediul unității din Focșani, str. Republicii nr.5, et.4, iar rezultatul fiecărei etape  

se va afișa la locul de desfășurare a concursului.  

Relații suplimentare se pot obtine de la sediul unității. 

Persoana de contact : Dogaru Daniela,  telefon 0237/226465. 

Bibliografia și tematica concursului este anexată prezentului anunț. 

  

                                         Director, 

        ec. Matei Adrian 

 



 2 

 

 

 

Bibliografie 

în vederea susținerii examenului pentru ocuparea postului vacant de inginer pedolog grad II 

   

 

 

1. Metodologia elaborării studiilor pedologice - ediția 1986 volumul I,II și III 

2. Sistemul Român de Taxonomia Solurilor (SRTS) - ediția 2012 

3. Pedologie - editura didactică și pedagogică 

4. Agrochimie - editura didactică și pedagogică  

5. Agrotehnică - editura didactică și pedagogică 

- Capitol - lucrarile solului și sisteme de lucrări 

- Capitol - agrotehnică diferențiată (agrotehnica antierozională, a terenurilor nisipoase  

și a solurilor saline și alcaline) 

6. Fitotehnie - editura didactică și pedagogică 

- Capitol - cerințele plantelor față de climă și sol 

- Capitol - tehnologia de cultură 

7. Viticultură - editura didactică și pedagogică 

- Capitol - cerințele plantelor față de climă și sol 

- Capitol - tehnologia de cultură 

8. Pomicultură - editura didactică și pedagogică 

- Capitol - cerințele plantelor față de climă și sol 

- Capitol - tehnologia de cultură 

9. Legumicultură - editura didactică și pedagogică 

- Capitol - cerințele plantelor legumicole față de factorii de mediu 

10. Codul de bune practici 

11. Directiva Nitrați 

 

 

 

 

  Director, Întocmit, 

                       ec. Matei Adrian ing. Boroșu Ionel 

 

  


