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ANUNȚ 

 
  
Infrastructura de Cercetare în Științe Aplicate - INCESA anunță organizarea examenului de 
promovare pe posturile de secretar I S (2 posturi) și secretar II S (1 post). 
 
Concursul va avea loc la data de 10.02.2022, ora 11:00, la sala 214, INCESA, și va consta în 
susținerea unei probe scrise. 
 
În cadrul examenului de promovare, fiecare membru al comisiei de examinare notează 
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj de maxim 100 de puncte pe baza următoarelor 
criterii: 

a. cunoștințe profesionale și abilități; 
b. calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate; 
c. perfecționarea pregătirii profesionale; 
d. capacitatea de a lucra în echipă; 
e. comunicare; 
f. disciplină; 
g. rezistență la stres și adaptabilitate; 
h. capacitatea de asumare a responsabilității; 
i. integritate și etică profesională. 

 
Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de mai sus. 
Punctajul acordat de comisie este consemnat în borderoul de notare, iar punctajul minim de 
promovare este 50 de puncte. 
  
Rezultatul examenului va fi afișat pe site-ul Universității din Craiova (www.ucv.ro) în aceeași 
zi în care s-a desfășurat proba. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea 
rezultatelor la INCESA, Bdul Decebal, nr. 107. 
 
Anexăm tematica și bibliografia pentru concurs. 
 
 
 
 

http://www.ucv.ro/
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Anexa 1 

 
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE DE CONCURS 

pentru posturile de secretar I S (2 posturi) și secretar II S (1 post) 
 
 
 
Tematică: 
1. Organizarea internă a Universității din Craiova. 
2. Reglementări privind învățământul superior din România. 
3. Disciplina în muncă. 
4. Activitatea în echipă: motivare, comunicare, coordonare eficientă. 
5. Baze de date cu reviste ştiinţifice: acces, utilizare. 
6. Proiecte de cercetare: de unde și cum se pot atrage fonduri pentru cercetare? Cum 
se scrie un proiect de cercetare? 
 
 
Bibliografie: 
- Carta Universității din Craiova; 
- Legea nr. 1/2011 a educației; 
- Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, actualizată; 
- Regulament de organizare și funcționare al INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ÎN 
ŞTIINŢE APLICATE - INCESA; 
- Regulament privind organizarea și coordonarea activității de cercetare științifică. 
 
 
 
 
FORMA DE ORGANIZARE   A CONCURSULUI: 
 

I.    Proba scrisă.  
 


