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ANUNȚ  

Concurs post vacant în cadrul proiectului  
PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0476 „Tehnologii noi de diagnoza şi tratament pentru 

conservarea şi revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural 

național” (ARHEOCONS) 

 

Universitatea “Valahia” din Târgoviște, cu sediul în Bdul. Carol I, nr. 2, 130024 

Târgoviște, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant 

(echivalent normă întreagă), de asistent de cercetare științifică (ACS), în cadrul proiectului 

mai sus menționat. 

 

Post de cercetare: Asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) 

Număr posturi scoase la concurs: 1 post 

Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă 

Program de lucru: 8ore/zi 

Perioada angajării: determinata, de la 01.06.2018 până la 31.12.2020 

Locul desfăşurării activităţii de cercetare: Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică 

Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte. 

Procedura de concurs: probă scrisă şi interviu 

Locul desfăşurării concursului: Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică 

Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte. 

Data concursului : 29 mai 2018 

Proba scrisă : ora 09:00 

Interviul : ora 12:00 

Depunere dosar de concurs: dosarele de concurs se vor depune până la data de 25 mai 2018 la 

Universitatea Valahia din Târgovişte, Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică 

Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte. 

 

Conţinutul dosarului de concurs : 

 Cerere înscriere la concurs ; 

 Curriculum vitae ; 

 Copii după actele de studii, inclusiv adeverinţa pentru a atesta calitatea 

de student doctorand ; 

 Copie după cartea de identitate ; 

 Copie după certificat de căsătorie (dacă este cazul) ; 

 Lista lucrărilor publicate sau susţinute la conferinţele ştiinţifice. 

 

Cerințe minime de participare : 

 Student doctorand în Ingineria Materialelor. 
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Cerințe specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare ştiinţifică: 

 Cunoaşterea bibliografiei menţionate in anunţ ; 

 Abilităţi de comunicare, spirit de echipă, responsabil ; 

 Cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj. 

 

Atribuţii, responsabilităţi: 

 Participă la ședințele/întâlnirile de lucru convocate de responsabilul 

proiectului; 

 Realizarea sarcinilor de lucru stabilite de către responsabilul proiectului în 

acord cu 

activitățile proiectului si cu termenele specificate în planul detaliat al activităților (graficul 

Gant al proiectului), respectiv în acord cu specializarea si competențele angajatului; 

 Participă la implementarea tuturor activităților proiectului; 

 Participă la realizarea rapoartelor științifice aferente fazelor proiectului; 

 Îndeplinește sarcinile de cercetare aferente activităților proiectului si trasate de 

responsabilul de proiect; 

 Participă la elaborarea lucrărilor științifice necesare diseminării rezultatelor 

obținute; 

Probe de selecţie : 

1. Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

2. Probă scrisă; 

3. Interviul. 

Tematica: 

1. Materiale avansate pentru protejarea componentelor arhitecturale ale 

patrimoniului cultural.  

2. Metode de caracterizare a materialelor avansate. 

3. Materiale compozite utilizate în protecţia mediului. 

Bibliografie: 

1. M.A. Meyers, R.O. Ritchie, M. Sarikaya, Nano and microstructural design of 

advanced materials, Elsevier LTD, 2007; 

2.  Winston O Soboyejo, T.S. Srivatsan, Advanced  Structural Materials, properties, 

design optimization and application, Taylor & Francis Goup CRC, 2006; 

3.   E. Maican, Sisteme de energii regenerabile, Editura Printech, Bucuresti, 2015. 

4.  Gh.V. Cimpoca, D.D. Leţ, A.S. Stancu, O.C. Bute, Fizica şi tehnologia materialelor 

avansate. Aplicaţii, Editura Bibliotheca, 2010; 

5.  Gh.V. Cimpoca, O.C. Bute, Fizica şi tehnologia materialelor nanostructurate, 

Editura Bibliotheca, 2008; 

6. C.C. Koch, Nanostructured materials – Processing, Properties and Potential 

Applications,Editura William Andrew Publishing/Noyes, 2002. 

 

Relații suplimentare pot fi obţinute de la prof.univ.dr.ing. Cristiana Rădulescu, responsabil 

proiect la adresa de e-mail: radulescucristiana@yahoo.com  

Responsabil de proiect, 

Prof.univ.dr.ing. Cristiana RĂDULESCU 
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