
Facultatea 
 

Științe, Educație Fizică și Informatică 
 

Departament 
 

Asistență Medicală și Kinetoterapie 
 

Poziția în statul de 
funcții 

  Poziția 13 

  * Position 13 

Funcție  Conferențiar universitar 

  * Associate Professor 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

    

Îngrijiri calificate ale bolnavului critic (ATI și urgențe medicale) 

Îngrijiri calificate în medicina de familie 

Îngrijiri calificate în oncologie 

 

 * 

Qualified Care in of the Critically Patient (ATI and Medical Emergencies) 

Qualified Care in Family Medicine 

Qualified Care in Oncology 

Domeniu stiintific   Medicină 

  * Health 

Descriere post 

  Postul cuprinde discipline de specialitate din planul de învățământ al programului de 

licență „Asistență medicală generală” și răspunde unei nevoie de dezvoltare a resurselor 

umane din domeniul Sănătate. 

 

 * The teaching position includes specialty disciplines from the educational curriculum 

of the ”General Medical Assistance” undergraduate study program and responds to a need 

for human resources development in the field of Health. 

Atributiile/activitatile 

aferente 

   

1. Activităţi didactice 

1.1. Activităţi săptămânale  de predare, seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de 

laborator 

1.2. Activităţi cu studenţii (îndrumare lucrări de licență, îndrumare practică, activităţi 
de evaluare,  consultaţii,  îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, îndrumare grupă de 

studenţi, refacere lucrări de laborator) 

1.3. Activităţi în interesul învăţământului (şedinţe ale departamentului;  comisii pentru 
studenţi pentru finalizare studii,  sesiune cercuri ştiinţifice studenţeşti,  concursuri 
profesionale studenţeşti; comisii la nivelul Departamentului şi Consiliului Facultăţii 
pentru probleme de  cercetare, manifestări ştiinţifice,  planuri de învățământ,  
calitatea învăţământului,  concursuri cadre didactice,  fişe discipline, practica, 

admitere, orarii, bibliotecă, investiţii) 

2. Activităţi de cercetare 

3. Activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific 

 

  * 

1. Didactic activities: 

 1.1. Weekly teaching activities, seminars, annual projects, tutorials and laboratory 

projects. 

 1.2. Activities with students (undergraduate work guidance, advices for practice, 
evaluations, consultations, mentoring students for scientific circles sessions, 

mentoring for group of students, recovery of laboratory projects) 

 1.3. Activities for educational purposes (department meetings, committee for final 
graduate students, scientific circles sessions, professional competitions for students, 
commissions at the Department and Council level on matters of research, scientific 
conferences, curricula, quality of education, competitions for teachers, discipline 

records, practice, university admission, school schedules, library, investments) 

 2. Research activities 

 3. Activities for professional and scientific individual training 

Salariul minim de 4.847 lei 



incadrare 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

24.11.2022 

Perioadă înscriere 
24.11.2022 - 

10.01.2023  
 

Data susținerii prelegerii  27.01.2023 

Ora susținerii prelegerii  14:00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Corp S, Sala 109 

   * Building S, Room S 109 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

25.01.2023 - 

01.02.2023  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

02.02.2023 Ora 10:00 
 

Perioadă de contestații 02.02.2023-07.02.2023 Ora 10:00 
 

Tematica probelor de 
concurs 

  *  Propunere pentru dezvoltarea carierei universitare – prelegere publică. 
 

   *  Proposal for the development of the university career - public lecture. 
 

 

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

însemnul  

 

  *   


