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ANUNŢ 

Concurs post vacant în cadrul proiectului 

ROMÂNIA 

PN-IU-P I-1 .2-PCC Df20 17-04 76 " Tehnologii noi de diagnoza şi tratament pentru 
conservarea şi revitalizarea componentelor arheologice ale patrimoniului cultural 

naţionaf' (ARJ-I EOCON S) 

Universitatea "Valahia" din Târgovişte , cu sediul în Bdul. Carol 1, nr. 2, 130024 
Târgov i ş te , jud. Dâmbov iţa , o rgani zează concurs pentru ocuparea unui post vacant 
(echi valent normă întreagă) , de as istent de cercetare ştiinţifi că (ACS), în cadrul proiectu lui 
mai sus men ţ i o nat . 

Descrierea postului 
Post de cercetare: Asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) 
Număr posturi scoase la concurs: 1 post 
Tip contract de muncă: Contract indi vidual de muncă cu normă î ntreagă 

Program de lucru: 8or·e/zi 
Peri oada angaj ării : determinată, de la 01.11.2018 până la 31.12.2020 
Locul desfăşurării acti v ită ţii de cercetare: Institutul de Cercetare Ş tiinţifi că ş i Tehno l ogică 
Multidi sciplina ră , Aleea Sinaia, nr. 13, Târgov i ş te. 

Procedura de concurs: pro bă sc ri să ş i interviu 

Conţinutu l dosaJ"Uiui de concurs 
• Cerere înscri ere la concurs ; 
• Curri culum vitae; 
• Copii după actele de studii , inclusiv adeverinţa pentru a atesta ca li ta tea 
de student doctorand ; 
• Copie după cartea de identitate ; 
• Copie după certi fica t de căsăto ri e (dacă este cazul ); 
• Lista luc ră ril o r publicate sau su sţinute la confe rinţe l e ştiinţifi ce ; 

• Cazierul judiciar sau o decl araţi e pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-I facă incompatibil cu funcţi a pentru care 
candidează ; 

• Adeverinţă medica l ă care să ateste starea de sănăta te co respunzătoare 

e liberată cu cel mult 1 lună anterior derul ă rii concursului de către medi cul de 
familie sau de către unităţil e sanitare abilitate. 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul , data, numele emitentului ş i 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Mini sterul Sănătăţii . 

În cazul în care candidatul depune o dec laraţi e pe proprie răspunde re că nu are antecedente 
penale, în cazul în care este declarat admi s la se l ecţia dosarelor, acesta are o bl igaţi a de a 
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completa dosa rul de concurs cu originalul cazierului judiciar, ce l ma1 târziu până la data 
desfăşurării primei probe a concursului . 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţ ii trebuie să 

îndep linească următoare l e condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru ap robat 
prin Hotărâ rea Guvernului nr. 286 din 23 marti e 20 Il , modifi cat prin HG 102 7 din 24 
noiembrie 20 14: 
a) are cetăţeni a română, cetăţeni e a altor state membre ale Uniunii Europene sau a ratelo r 
aparţ inând Spaţ iului Economic European ş i domiciliul în Români a; 
b) cunoaş te limba română , scri s ş i vorbit ; 
c) are vârsta minimă reg l ementată de prevederil e legale; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu ; 

e) are o stare de săn ătate corespunzătoa re postului pentru care candidează, a restată pe baza 
adeverinţe i medi cale eliberate de medicul de fa milie sau de unităţil e sanitare ab ilitate; 
f) îndep lineş te condiţiil e de studii ş i , după caz, de vechime sau alte co ndiţii specifi ce potri vit 
cerinţe l o r postului scos la concurs; 
g) nu a fos t condamnată definitiv pentru săvârş irea unei in fracţiuni contra umanităţ ii , contra 
statului ori contra auto rităţ ii , de serviciu sau în l egătură cu serviciul , ca re împiedică în 
făptuirea justiţiei , de fa ls ori a unor fapte de corupţi e sau a unei in fracti uni săvâ rşite cu 
inten ţ i e , care ar face-o incompatibil ă cu exercitarea funcţ i e i , cu excepţi a s ituaţ i e i în care a 
intervenit reabilitarea . 

Cerinţe minime de par-ticipare : 
• Student doctorand Ingineri a Materialelor. 

Cerinţe specifice necesar·e pentru ocupar·ea postului de Asistent de cercetare ştiinţifică : 

• Cunoaşte rea bibli ografie i menţi o nate in anunţ ; 

• Abilităţ i de comunicare, sp iri t de echipă, responsabil ; 
• Cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj . 

Calendarul concur·sului 
21.09.2018 Publicarea anunţului 
22.09.2018- 22.10.2018 Depunerea dosarelor de concurs 
23.10.2018 Validarea dosarelor de concurs 
24.10.2018 Susţinerea probei scrise 
24.10.2018 Afişarea rezultatelor probei scrise 
24.10.2018 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 
25.10.2018 Afişar·ea rezultatelor soluţionăr·ii contestaţiilor 
26.10.2018 Susţinerea interviului 
26.10.2018 Afişarea rezultatului interviului 
26.10.2018 Depunerea contestatiilor la inter·viu 
29.10.2018 Afişar·ea r·ezultatelor· solutionării contestaţiilor 
29.10.2018 Afişarea rezultatelor finale 
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Dosarele de concurs se depun până pe 22.10.2018, ora 16:00 la Universitatea 
Valahia din Târgovişte, Institutul de Cercetare Ştiinţifică ş i Tehnologică 

Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr. 13, Târgovişte, sala Al3. 
Concur·sul se va desfăşura la Universitatea Valahia din Târ·govişte, Institutul de 

Cer·cetare Ştiinţifică ş i Tehnologică Multidisciplinară, Aleea Sinaia, nr·. 13, Târgovişte, 
Sa la B 14, ora 10:00 (proba s crisă ş i interviul). 
Probe de selecţie : 

1. Anali za dosarului cand idatului (e liminato ri e); 
2. Probă sc ri să ; 

3. Interv iul. 
Condiţii de selecţie: 
- Nota minimă la fiecare probă: 7(şapte) 
- Nota finală este media aritmetică a ce lor două note. 
Ierarhi zarea candidaţ il or se face în funcţie de note le finale obţ inute de căt re candidaţ i . 

Atrib uţii , responsabilităţi: 

- Participă la şedi n ţe l e/întâ lniril e de lucru convocate de responsabilul proiectului; 
-Realizarea sarci nilor de lucru stabilite de căt re responsabilul proiectului în aco rd cu 
activ ităţ il e proiectului si cu termenele specificate în planul detaliat al act i v ităţi l or (graficul 
Gant al proiectului), respectiv în acord cu speciali zarea si competenţe l e angajatului ; 
-Participă la implementarea tuturor activ ităţ il o r proiectului; 
-Participă la realizarea rapoartelor şt iin ţ ifi ce aferente faze lor proiectului ; 
- Îndeplineşte sarcin ile de cercetare aferente act i vităţi l o r proiectului s1 trasate de 
responsabilul de proiect; 
- Participă la elaborarea luc răr il or ştii n ţ ifi ce necesare diseminării rezultatelor obţinute ; 

Tematica: 
1. Materi ale avansate pentru protejarea componentelor arhitecturale ale 
patrimoniului cultural. 
2. Metode de caracteri zare a materi alelor avansate. 
3. Materiale compozite utili zate în protecţia mediului. 

Bibliografie: 
1. M.A. Meyers, R.O. Ritchie, M. Sarikaya, Nano and microstruclural design of 
advanced ma/erials, Elsevier L TO, 2007; 
2. Winston O Soboyejo, T.S. Sri vatsan, Advanced Slruclural Materials, properlies, 
design optimiza/ion and applicalion, Taylor & Francis Goup CRC, 2006; 
3. E. Maican, Sisteme de energii regenerabile , Ed itura Printech, Bucuresti , 20 15. 
4. Gh.V . Ci mpoca, 0.0. Leţ, A.S . Stancu, O.C. Bute, Fizica şi tehnologia materialelor 
avansate. Aplicatii, Ed itura Bibliotheca, 20 1 O; 
5. Gh.V. Cimpoca, O.C. Bute, Fizica şi tehnologia materialelor nanostructurale, 
Ed itura Bibliotheca, 2008; 
6. C.C. Koch, Nanoslruclured materials - Processing, Properlies and Potential 
Applicalions, Editura William Andrew Publishing/Noyes, 2002. 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la prof.univ.dr.ing. Cristiana Rădulescu , responsabi l 
proiect la adresa de e-mail : radulescucri stiana@yahoo.com 

Responsa bil de proiect, 
Prof.univ.dr.ing. Cris~n&JlULESCU 
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