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Poziția în statul de 
funcții 

 10 

  *10 

Funcție Conferențiar universitar 

  Associate Professor 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

   Mediere lingvistică și culturală ; Analiza discursului (B) ; Tipologia 
discursului (B) ; Curs practic engleză (gramatică, comunicare, texte/vocabular).  

 
 Linguistic and Cultural Mediation; Discourse Analysis (B); Discourse 

Typology (B); English Practical Course (grammar, communication, 
texts/vocabulary).  

Domeniu stiintific   Filologie 

  Philology 

Descriere post  Postul conține discipline cu predare în limba engleză, la nivel de licenţă.     

 
 The position contains disciplines at the Bachelor’s degree level, with English as a 

teaching language.  

Atributiile/activitatile 
aferente 

   

1. Activităţi didactice de predare, evaluare, consultaţii și îndrumare lucrări de licenţă;  

2. Activităţi ştiinţifice și de cercetare corelate cu domeniile disciplinelor de predare; 

3. Activităţi administrative în cadrul departamentului şi în folosul comunităţii academice. 

 

   

1. Didactic activities of teaching, evaluation, consultation sessions and coordination of 
Bachelor’s theses; 

2. Scientific activities and research correlated with the fields of the teaching disciplines; 

3. Administrative activities in the department and for the benefit of the academic 
community. 

Salariul minim de 
incadrare 

4508 lei, la care se adauga 950 lei reprezentând indemnizaţie titlu ştiinţiific de doctor, 
10% spor de solicitare neuropsihica, voucher de vacanţa anual in valoare de 1450 lei şi 
347 lei pe luna reprezentand indemnizaţie de hrană zile lucratoare 

Calendarul concursului 26.11.2019 – 31.01.2020 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 26.11. 2019, în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1400/26.11.2019 

Perioadă înscriere 
26.11.2019  

06. 01. 2020  
 

Data susținerii prelegerii  27.01.2020 

Ora susținerii prelegerii ora 11,00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Universitatea din Pitești, Corp B, sala 106, Aleea Școlii Normale nr. 7, Piteşti, Argeș, 
România 

 
  University of Pitești, building B, room 106, Aleea Școlii Normale no 7, Piteşti, Argeș, 

Romania 

Perioadă susținere a 26.01.2020  



probelor de concurs 29.01.2020  
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

29.01.2020  
 

Perioadă de contestații 29.01.2020  30.01.2020 
 

Tematica probelor de 
concurs 

     

Concurs de dosar, analiză în conformitate cu standardele minimale ale CNATDCU şi cu 
Metodologia de ocupare a posturilor vacante, aprobată de Senatul Universității din Pitești.  

 

   

Assessment of the individual qualifications, analysis in accordance with the CNDATCU 
minimal standards and with the Methodology for occupying vacant positions, approved by 
the Senate of the University of Pitești.  

 

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

 

  *  


