
 
                                                                                                                                     

        
          
 
 
 
 

ANUNȚ 
 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare și Management Programe anunță scoaterea la 
concurs a unui post de asistent de cercetare, pe perioadă determinată de 20 de luni, în domeniile Biologie – 
Geografie - Mediu. 

 
Condiții de participare la concurs 
 
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

1) Să fie doctori sau doctoranzi în faza finală de susţinere a tezei în unul din domeniile specifice postului 
scos la concurs și să aibe recomandarea conducătorului de doctorat. 

2) Să aibă cunoştinţe şi abilitităţi în domeniile de competenţă solicitate. 
3) Să cunoască bine limba engleză (cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un atu). 
4) Să ştie să utilizeze calculatorul şi alte tehnologii moderne de comunicare. 
5) Să  aibă experienţă minimă în managementul proiectelor de cercetare. 

 
Înscrierea la concurs 
 
Dosarele  de înscriere la concurs se depun la sediul Departamentului de Cercetare și Management Programe,  
Clădirea centrală a Universității din Craiova, sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13, în zilele lucrătoare, între orele 
9,00-14,00, până pe 13.05.2015. Ele trebuie să cuprindă: 

 Cerere de înscriere la concurs. 
 Copii legalizate după actele de studii (inclusiv după diploma de doctor). Doctoranzii vor atașa 

o adeverință eliberată de școala doctorală. 
 Recomandarea conducătorului de doctorat. 
 CV EUROPASS în limba română. 
 Cazier judiciar. 
 Adeverință medicală. 

Rezultatul selecției de dosare va fi afișat pe 14.05.2015 pe site-ul Universității, www.central.ucv.ro. 
 
Organizarea concursului 
 
Concursul va consta din două probe: 

1. Proba scrisă, pe 19.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, sala C454  
2. Proba practică, pe 21.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, C454. 

Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci). Nota finală a concursului 
se calculează ca medie aritmetică între nota de la proba scrisă și nota de la proba practică. În cazul în 
care există note finale egale, departajarea se va face în funcție de nota de la proba scrisă 
 
Rezultatele celor două probe vor fi afișate pe site-ul Universității din Craiova (www.central.ucv.ro ) în aceeași 
zi în care s-au desfășurat probele. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la 
sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13. 
 
Anexăm tematica și bibliografia pentru concurs, precum și fișa postului care vizează în principal activități 
suport pentru centrele și grupurile de cercetare din instituție. Informații suplimentare privind desfășurarea 
concursurilor se pot obține de la Departamentului de Cercetare și Management Programe,  Clădirea centrală a 
Universității din Craiova, sala C427, telefon +40 251 413844. 
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TEMATICĂ DE CONCURS 
pentru  

poziția de Asistent de cercetare, domeniile: Biologie – Geografie - Mediu 
 

 
SUBIECTE GENERALE (Comune pentru toate specializările): 
 

1.Cunoștințe de utilizarea calculatoarelor: (i) concatenarea si centralizarea de documente; (ii) elaborarea de 
material grafic pentru lucrări științifice (lucru cu fișiere de tip grafică 2D sau 3D). 
2. Abilităţi de folosire a aparaturii digitale audio video, de realizare a videoconferinţelor folosind reţele de 
telefonie sau internet (VoIP, IPChat, NetMeeting, 3G/4G, cunoștințe de folosire a aparaturii de transmisie 
a semnalelor audio video de tip RGB). 

3. Accesareal si utilizarea bazelor de date aferente cercetării și bazelor cu  reviste științifice. 
4. Proiecte de cercetare: de unde si cum se pot atrage fonduri pentru cercetare? Cum se scrie un proiect de 
cercetare? 

 
Bibliografie: 
 

1. Drew Hills, Robert Crane, Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard, Configuring, 
2012. 

2. Chris Hackley, Doing Research Projects in Marketing, Management and Consumer Research, 2003.  
3. Baze de date de pe site-ul Bibliotecii http://biblio.central.ucv.ro/ 
4. Baze de date prin site-ul ANELIS PLUS: http://www.anelisplus.ro/ 
5. Programe europene de cercetare: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

 
 
SUBIECTE DE SPECIALITATE: 
 
I. Biologie: 
 

1. Caracterizarea principalelor zone si etaje de vegetatie din Romania 
2. Clasificarea geografică a învelişului vegetal (Unităţi zonale pe latitudine, Unităţi zonale pe altitudine, 

Unităţi regionale). 
3. Descrierea principalelor categorii mari de habitate din Romania 
4. Structura biocenozei; Structura fitocenozelor (sinstructura); Funcţiile fitocenozelor; Relaţia dintre 

fitocenoză şi celelalte sisteme biologice suprapopulaţionale; Eşantionajul fitocenozelor 
 

Bibliografie: 
 

1. Borza Al., Boşcaiu  N. – Introducere în studiul covorului vegetal, Edit. Acad. R.P.R. Bucureşti, 1965. 
2. Cristea V., Gafta D. & Pedrotti F. – Fitosociologie, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2004. 
3. Doniţă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriş I.A.- Habitate din România, Edit. 
Tehnică Silvică Bucureşti, 2005. 
4. Enculescu P. – Zonele de vegetaţie lemnoasă din România, Instit. Geologic Bucureşti, 1923. 
 

II. Geografie: 
 

1. Surse de poluare şi poluanţi ai atmosferei. 
2. Surse de poluare şi poluanţi ai apei. 
3. Surse de poluare a solului. 
4. Spaţiile rezidenţiale – surse generatoare de degradare a mediului. 

 
 

http://biblio.central.ucv.ro/
http://www.anelisplus.ro/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


Bibliografie:

1. Gavrilescu E. - Surse de poluare si agenti poluanti ai mediului, Editura Sitech, Craiova, 201 1.2. Pdtroescu Maria gi colab. - Evaluarea integrata a calitfiii mediului in spaliile rezidenfiale, Editura
Academiei Romdne, Bucuregti, 20 1 2.

lII. Mediu:

1. Teoria generald a sistemelor. Metodologia de cercetare ecologicd.
2. Poluarea mediului si efectele sale.
3. Procese de dinamicf, atmosfericd.
4. Pile de combustie - sisteme altemative nepoluante de generare a energiei electrice
5. Metode de sintezd pentru materiale utilizate in tehnologii de depoluare qi deteclie a poluanlilor:

procedeul sol-gel.
6. Tehnici de catactetizare a materialelor: spectroscopia Raman, microscopia electronicd cu baleiaj,

spectroscopia fotoelectronicd" cu raze X.

Bibliografie:

l. Ozunu Al., Carmen Teodosiu, Prevenirea poluarii mediului, Ed. Univ. Transilvania Brasov, 2002.2. Vddineanu V, Devoltare durabild, Ed. Univ. Bucuregti, 199g.
3. Legea 1011201 I pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului, republicat6

in Monitorul Oficial, Partea I nr.223 din2g mafiie2014.
4. OUG 5712007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei

salbatice..
5. K' Kordesch, G. Simader, Fuel Cells and Their Applications, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim,

1996.

6. S.J. McPhail, V. Cigolotti, A. Moreno, Fuel Cells in the Waste-to-Energy Chain. Distributed
Generation Through Non-Conventional Fuels ard Fuel Cells, Springer,London,2012

7. P' Innocenzi, Y.L. Zub, V.G. Kessler, Sol-Gel Methods for Materials Processing. Focusing on
Materials for Pollution control, water purification, and soil Remediation.

8' J'R. Ferraro, K. Nakamoto, C.W. Brown, Introductory Raman Spectroscopy 2nd Edition, Elsevier,
2003.

9. P. J. Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland, Electron Microscopy and Analysis, 3'd Edition,
Taylor&Francis, London, 200 I .

FORMA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:

1. Probd scrisd din subiectele de specialitate (2 ore)
2. Prob[ practicd din subiectele generale gi cele de specialitate
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

I. Specificarea postului:
. Denumirea postului: Asistent de cercetare
o Nivelul studiilor: Studii superioare cu doctorat ob{inut sau in curs de oblinere (nivel 8 cf.

Clasific[rii Dublin).
o Abilitdli, calitali $i aptitudini solicitate ocupantului:
- Abilitatea de a asculta ;i de a inlelege informaliile gi ideile, de a genera gi utiliza diferite reguli, de a
aplica deductiv reguli generale unor probleme specifice.
- G6ndire analitici gi criticS, , capacitatea de a lucra eficient in echipi, creativitate gi iniliativa,
integritate Ei devotament pentru institulie, aptitudini de comunicare.

lI. Descrierea postului - Activitlti:

NotI: Repartilia orelor/sdptf,mdnd se varealiza in funclie de specificul postului si a necesitafilor de etapd.
Informalii suplimentare la telefon 025 I .4 l3B4 4

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof . un iv.dr. Radu Constantinescu

Nr.crt. Tip de activitate Nr.ore/
sintimAnX

1 Activit5{i de Cerceta re-Dezvoltare-Inovare:
o Activitdti de cercetare efectivd: intocmire documentafii, intrefinere

echipamente, efectuare de mdsur[tori, colectare date, etc.
o Parliciparea la activitSli de practicd.
o Acordarea de asistenfd tehnica in realizarea unor lucrdri de dizerlatie sau

doctorale.
o Tehnoredaclarea unor reviste/ articole/ materiale de specialitate.

2 {.ctivit5{i de sprijinire a cercetrtorilor in derularea proiectelor de cercetare:
o Evidenle primare pentru documente (indosariere contracte, regulamente,

copii ale unor documente din proiect).
o intocmirea unor documente, transmiterea si pdstrarea acestora (referate, state,

rapoafte, etc.).

Asigurarea fluxului de documente intre coordonator si serviciile
administrative ale UCV.
Sprijin in organizarea unor evenimente, manifestdri qtiintifice, expozilii qi
tArguri.

o Tehnoredactare gi prelucrarea de date pe calculator.
o Intrelinerea de site-uri web sau gestionarea unor baze de date cu informalii

specifice domeniului.
. sprrjin in producerea de prototipuri qi in intocmirea de documenta{ii pentru

brevetarea unor idei, produse sau servicii.
3 Activitlfi de administrare ;i intre{inere a bazei materiale:

o Intocmirea qi menlinerea la zi a documentelor de gestiune pentru baza
materiald din dotarea Centrului de cercetare.

o Intretinerea $i deservirea echipamentelor qi instala{iilor din dotarea
laboratoarelor de cercetare.

Total ore 40
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