
 

                                                                                                                                     

        
          

      

 

1. Universitatea din Craiova, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de finanțare 

80PCCDI/2018, PROIECT COMPLEX cu titlul "Tehnologii emergente pentru valorificarea industriala a 

structurilor 2D (grafenice si nongrafenice)” acronim- EMERG2Ind; subproiect 3 ”Tehnologii noi si emergente 

pentru securizarea si trasabilitatea pieselor auto”, cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0387, pentru următorul 

post: 

 

doctorand – UN POST 

 

Termen limită de depunere a dosarelor: 1-5 septembrie 2018 

Norma de lucru : întreaga – 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână 

Perioada angajării : determinată de 30 luni începând cu data de 01.10.2018 cu posibilitatea prelungirii încă doi ani 

după finalizarea proiectului. 

 

Conditii generale pentru ocuparea postului: 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineste următoarele conditii : 

• 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, atestă 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. 

 

Cerinte specifice pentru ocuparea posturilor: 

• diplomă de masterat sau echivalent; 

• candidatul trebuie sa fie doctorand in domeniul fizica sau inginerie; 

• absolvent al unei facultăti cu profil tehnic: Fizică, Inginerie, Stiinte aplicate, Stiinta si ingineria 

materialelor; 

• cunostinte de fizică, optică, laseri, ablatie laser, metode de analiza a filmelor subtiri; 

• experientă în comunicare orală si scrisă (prezentări în seminarii stiintifice, publicatii cu profil tehnic); 

• cunoasterea limbii engleze este obligatorie. 

 

Dosarele candidatilor trebuie să contină următoarele documente :  

1.  Scrisoare de intentie în limba engleză (format liber); 

2. Curriculum vitae semnat de către candidat cu lista de publicatii, dacă este cazul; 

3 Copia actului de identitate; 

4. Copiile diplomelor de studii: licentă, masterat; 

5. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

 

Actele prevăzute la pct. 3, 4 si 5, vor fi prezentate si în original în vederea conformitătii copiilor cu acestea. 

 

Locul desfăsurării concursului: 

la sediul Universitatea din Craiova str. A.I. Cuza, Craiova, Facultatea de Stiinte, Departamentul de Fizica, sala C124 

Dosarele se depun la Sediul Departamentului de Fizica până la data de 5 septembrie 2018, orele 15:00. 

Concursul se va sustine în perioada 24-26 septembrie 2018. 

 

Desfăsurarea concursului: 

R O M Â N I A 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

Universitatea din Craiova 
RECTORAT 

 

Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,   

tel: +40-351-403145,  fax:+40-251-411688,  e-mail: rectorat@central.ucv.ro 

www.ucv.ro 

mailto:rectorat@central.ucv.ro


Concursul constă în două etape succesive: 

1. Proba scrisă, pe 24.09.2018, orele 10:00 în Clădirea centrală a Universităţii, str. A.I. Cuza nr.13, sala C124  

2. Proba practică, pe 26.09.2018, orele 10:00 în Clădirea centrală a Universităţii, str. A.I. Cuza nr.13, C124. 

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 si nota de la proba practică. În cazul în care există note finale egale, 

departajarea se va face în functie de nota de la proba scrisă 

 

Rezultatele celor două probe vor fi afisate pe site-ul Universitătii din Craiova (www.central.ucv.ro ) în aceeasi zi în 

care s-au desfăsurat probele. Contestatiile se depun în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor la sala 

secretariatul Facultatii de Stiinte, Departamentul de Fizica, str. Al. I. Cuza nr.13. 

 

 

Pentru informatii privind activitătile proiectului de cercetare si pentru tematica de concurs contactati responsabilul 

de proiect: Mariana OSIAC, email: m_osiac@yahoo.com 
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