
Facultatea 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE 
 

Departament 
 

DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ȘI ARTE 
 

Poziția în statul de 
funcții 

 3 

  *3 

Funcție  Profesor universitar 

  *University Professor 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

    
- Didactica limbii franceze  
- Istoria literaturii și civilizatiei franceze 

 

 * 

-Didactics of French Language 

-History of French Literature and Civilization 

Domeniu stiintific   FILOLOGIE 

  *PHILOLOGY 

Descriere post 

 Postul scos la concurs este inclus în Statul de funcţii al Departamentului Limbă, 

Literatură, Istorie și Arte din cadrul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie și Arte 

(poziția nr. 3)  pentru anul universitar 2021-2022. 

Postul include activități didactice și de cercetare specifice disciplinelor din planul de 

învățământ. 

 

 *The teaching position no. 3 is included in the Teaching Positions Document of 

the Department of Language, Literature, History and Arts of the Faculty of Theology, 
Letters, History and Arts, for the university year 2021-2022. It includes teaching and 
research activities  corresponding to the subjects of the curriculum. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

   

Activitate didactică; 

Cercetare stiințifică;  

Pregătirea activității didactice; 

Alte activități incluse în norma didactică: examene, teste, consultații etc. 

Îndrumare lucrări absolvire; 

Conducere activității concursuri profesionale, cercetare științifică studențească 

 

  * 

Teaching  

Research  

Preparing the teaching activity 

Other administrative activities related to the job: examinations, tests, tutoring 

Supervising dissertations 

Supervising student professional contests or student research  

Salariul minim de 
incadrare 

SAL_BAZA_2022 5 846 

Spor de stres (10%) 551 

Ind. lun. pt. titlul st. de dr. 950 

BRUT 7 347 

la care se adaugă Indemnazitie hrana 347 lei/luna lucrata integral 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

27.04.2022  



Perioadă înscriere 
 27.04.2022  

 16.08.2022   
 

Data susținerii prelegerii  02.09.2022 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, sala 

110-111, et. I 

 
  *The University of Pitesti, the Faculty of Theology, Letters, History and Arts – 

Room no. 110-111 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

 01.09.2022 

 07.09.2022   
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
 08.09.2022  

 

Perioadă de contestații 09.09.2022 13.09.2022  
 

Tematica probelor de 
concurs 

  *  Susținerea proiectului de dezvoltare a carierei 
 

    *Presentation of the project of career 
development   

 

 

Notă: Pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se vor completa și rubricile cu 

însemnul  

 

  *   


