
Facultatea 
 

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 
 

Departament 
 

Departamentul Autovehicule și Transporturi 
 

Poziția în statul de 
funcții 

 7 

  *7 

Funcție Profesor 

  *Professor 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

 ECONOMICITATEA AUTOVEHICULELOR ȘI PROTECTIA MEDIULUI 

 TEORIA SI PRACTICA MOTOARELOR DE AUTOMOBILE 

 
 * AUTOMOTIVE FUEL ECONOMY AND ENVIRONMENT PROTECTION 

THEORY AND PRACTICE OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOBILES 

Domeniu stiintific   Ingineria Autovehiculelor 

  *Automotive Engineering 

Descriere post 

  Postul este specific departamentelor academice din universitățile de stat din 

România. Așadar, include 4 tipuri de activități (v. mai jos). Conform legii, norma didactică 
standard este de 7 ore convenționale/săptămână, iar diferența până la standardul de 8 

ore/zi (40 ore/săptămână) este asigurată din celelalte tipuri de activități (v. mai jos).   

 

 * The post is specific to the academic departments of the Romanian state 

universities. So, it includes 4 types of activities (see below). According to the law, the 
standard didactic norm is 7 conventional hours / week, and the difference up to the 
standard of 8 hours / day (40 hours / week) is provided by the other types of activities 

(see below). 

Atributiile/activitatile 
aferente 

   

1. Activități didactice: predare, consultanță, evaluare, dezvoltarea conținuturilor 

disciplinelor, întreținerea și dezvoltarea laboratoarelor didactice 

2. Activități de cercetare științifică: întreținerea și dezvoltarea laboratoarelor de 
cercetare, realizarea de proiecte de cercetare, participarea la manifestări științifice, 

publicații științifice în jurnale din fluxul principal (WoS)  

3. Activități de îndrumare a doctoranzilor în cadrul școlii doctorale „Ingineria 
Autovehiculelor” din Universitatea din Pitești (necesită abilitare pentru conducerea de 

doctorat)  

4. Alte activități în interesul învățământului (activități cu studenții și absolvenții, 
dezvoltarea colaborărilor internaționale și a relațiilor cu mediul preuniversitar, cu piața 

muncii etc) 

 

  * 1. Didactic activities: teaching, counselling, evaluation, development of the content 

of the disciplines, maintenance and development of didactic laboratories 

2. Scientific research activities: maintenance and development of research laboratories, 
research projects, participation in scientific events, scientific publications in mainstream 

journals (WoS) 

3. Doctoral guidance activities at the Doctoral School „Automotive Engineering” of the 

University of Pitești (an habilitation for PhD is needed) 

4. Other activities in the interest of education (activities with students and graduates, 
development of international collaborations, relations with the pre-university environment, 

and with the labour market etc.) 

Salariul minim de 
incadrare 

5625 

Calendarul concursului 05.12.2018-15.02.2019 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

05.12.2018 



Perioadă înscriere 
05.12.2018  

08.01.2019  
 

Data susținerii prelegerii 06.02.2019 

Ora susținerii prelegerii 1300 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Universitatea din Pitești, Centrul de Cercetare „Ingineria Automobilului”, Sala E102 

str. Doaga nr. 11, Pitești 

 
  * University of Pitești, Research Center „Automotive Engineering”, Room E102 

str. Doaga nr. 11, Pitești 

Perioadă susținere a 

probelor de concurs 

05.02.2019  

10.02.2019  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

10.02.2019  
 

Perioadă de contestații 11-13.02.2019  
 

Tematica probelor de 
concurs 

  *  Propunere de dezvoltare a carierei universitare – prelegere 
 

   *  Proposal for academic career development – lecture 
 

 

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

însemnul  

 

  *   


