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Universitatea din Craiova, anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de Inginer asistent de
cercetare (First Stage Researcher – R1) în cadrul contractului de cercetare științifică 87PCCDI/01.03.2018, având
titlul “Tehnologii emergente pentru contracararea efectelor induse de curgerile turbulente ale mediilor fluide
(CONTUR)”, cu următorul specific:
- Norma de lucru: 8 ore/zi (normă întreagă)
- Perioada angajării: determinată, de la data de 01.11.2018 și până la data 31.12.2020 (26 luni cu posibilitatea
extinderii de minim 2 ani dupa finalizarea proiectului 87PCCDI/01.03.2018).
- Termen limită de depunere a dosarelor: 17/09/2018 (ora 15:00 - Europe/Athens).
Calendarul competiției:
28.07.2018 - Publicarea anunțului
03.09.2018-17.09.2018- Depunerea dosarelor de concurs ale candidaților
18.09.2018 ora 9:00;- Susținerea interviului și analiza CV
18.09.2018 ora 12:00;- Proba orală
18.09.2018 ora 16:00;- Afișarea rezultatelor
19.09.2018 ora 12:00;- Depunerea contestațiilor
20.09.2018 ora 12:00;- Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
20.09.2018 ora 15:00;- Afișare rezultatelor finale
Depunerea dosarului de concurs:
Universitatea din Craiova/Facultatea de Inginerie Electrica/Secretariat facultate; Adresa: Blvd. Decebal, nr. 107,
Craiova, România
Desfășurarea concursului:
Universitatea din Craiova/Facultatea de Inginerie Electrica; Adresa: Blvd. Decebal, nr. 107, Craiova, România;
Corp/etaj/sala: Laboratoare Inginerie Aerospaţială; Ora: Conform calendarului
Conținutul dosarului de candidatură:
- cerere de înscriere la concurs;
- copii ale actelor de studii;
- scrisoare de intenție;
- curriculum vitae si, eventual, Lista de lucrări publicate/Listă aplicațiilor practice și proiectelor la care a participat
- copie act de identitate;
- cazierul judiciar sau declarație pe popia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează. În cazul în care candidatul depune o declarație pe propia răspundere că nu are
antencedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Aceasta trebuie să
conţină numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Conditii generale pentru ocuparea postului:
• să aibă cetătenie română, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state apartinând Spatiului

Economic European si domiciliul/resedinta în România;
• să cunoască limbă română, scris si vorbit;
• să aibă vârstă minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exercitiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale
eliberată de medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului ori contra
autoritătii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justitiei, de fals ori a altor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni săvârsite cu intensie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatiei în care a intervenit reabilitarea;
• minim diplomă de licenţă sau echivalent;
• absolvent al unei facultăti cu profil tehnic: Inginerie (preferabil domeniul: Inginerie aerospaţială), Automatică şi
calculatoare, Fizică;
• cunoasterea unei limbi de circulaţie internationala.
Competențe tehnice necesare:
- Modelarea, simularea şi conducerea sistemelor emergente anti-turbulenţă;
- Controlul activ al vibratiilor structural-spaţiale în mediu aerodinamic turbulent (efect flutter);
- Implementare software şi hardware a unor metode de control activ a vibraţiilor structural-spaţiale;
- Prelucrarea semnalelor şi dezvoltarea de aplicații software.
Procesul de selecţie:
Probe de selecție:
a) Interviu și analiză CV,
b) Probă orală (vezi Tematica și bibliografia).
Condiții de selecție:
Nota minimă, media pentru interviu și analiza CV, respectiv proba orală: 7
Ierarhizarea candidaților se va face în funcție de notele finale obținute.
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE
Tematică:






Modelarea, simularea şi conducerea sistemelor emergente anti-turbulenţă.
Controlul activ al vibraţiilor structural-spaţiale în mediu aerodinamic turbulent (efect flutter).
Implementare software şi hardware a unor metode de control activ a vibraţiilor structural-spaţiale.
Dezvoltarea de aplicații software pe direcţia controlului automat în domeniul Inginerie aerospaţială.
Prelucrarea semnalelor.
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Informatii suplimentare pot fi obţinute utilizând adresa de email a Responsabilului de proiect din partea UCV –
Prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu (romulus_lungu@yahoo.com).

