
 

 

Facultatea 
 

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 
 

Departament 
 

Departamentul Autovehicule și Transporturi 
 

Poziția în statul de 

funcții 
 13 

  *13 

Funcție Conferentiar universitar 

  assoc. professor 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

TERMOTEHNICĂ 

 COMBUSTIBILI, LUBRIFIANŢI SI MATERIALE DE ȊNTREŢINERE PENTRU 
AUTOVEHICULE 

 
 * THERMOTECHNICS 

FUELS, LUBRICANTS AND MAINTENANCE MATERIALS FOR VEHICLES 

Domeniu stiintific   Ingineria Autovehiculelor 

  *Automotive Engineering 

Descriere post 

 Postul este specific departamentelor academice din universitatile de stat din Romȃnia. 

Include 3 tipuri de activităţi (v. mai jos). Norma didactică, conform legii, este de 8 ore 

convenţionale/săptămȃnă, iar diferenţa pănă la norma legală de 8 ore/zi (40 

ore/săptămȃnă) este asigurată din celelalte tipuri de activităţi (v. mai jos) 

 

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

universities. So, it includes 3 types of activities (see below). According to the law, the 
standard didactic norm is 8 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. Activităţi didactice: predare, consultanţă, evaluare, dezvoltarea conţinuturilor 

disciplinelor, ȋntreţinerea şi dezvoltarea laboratoarelor didactice; 

2. Activităţi de cercetare ştiinţifică: ȋntreţinerea şi dezvoltarea laboratoarelor de 
cercetare, realizarea de proiecte de cercetare, participare la manifestări ştiinţifice, 

publicaţii ştiinţifice ȋn jurnale din fluxul principal (Wos); 

3. Alte activităţi ȋn interesul ȋnvăţămȃntului (activităţi cu studenţii şi absolvenţii, 
dezvoltarea colaborărilor internaţionale şi a relaţiilor cu mediul preuniversitar, cu piaţa 

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. 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 

4508 

Calendarul concursului 05.12.2018 – 15.02.2019 

Data publicării anunţului 05.12.2018 



în Monitorul Oficial 

Perioadă înscriere 
 05.12.2018 

 08.01.2019 
 

Data susținerii prelegerii  06.02.2019 

Ora susținerii prelegerii 11.00 

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 11.02.2019 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  

 

  *   


