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ANUNŢ
privind ocuparea unui post de

asistent de cercetare, cod COR 211103, vacant în cadrul proiectului 
„Grassmannieni neliniari si grupuri de difeomorfisme”, avand codul PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0778, derulat in cadrul programului national PN III
la Facultatea de Matematică si Informatica, Universitatea de Vest din Timisoara

I.  Data, locul şi ora concursului:
Concursul va avea loc în data de 28.01.2019,  ora 14,00  la sediul central al U.V.T., Timişoara, 
Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, etaj. l, sala 130.

II. 1. Comisia de concurs:

 Conf. dr. Cornelia Vizman – Preşedinte

 Conf. dr. Petre Birtea – Membru

 Lect. Adara Blaga – Membru

 Dana-Adriana Ehling - secretar
2. Comisia de contestaţie:

 Conf. dr. Ioan Casu – Preşedinte

 Conf. dr. Dan Comanescu – Membru

  Lect. dr. Claudia Zaharia – Membru

  Dana-Adriana Ehling – secretar

III. Tematica:

 Geometria diferentiala a curbelor si suprafetelor [1] [2]

 Spatii de curbe plane [3] cap. 5

 Operare MathLab

IV. Bibliografie:
[1] W. Kuehnel, Differential Geometry: Curves – Surfaces - Manifolds, Student Mathematical 
Library, Vol. 77
[2] L. Ornea, O introducere in geometria diferentiala, Ed. Theta, 2015
[3] A. Srivastava, E.P.Klassen, Functional and shape analysis, 2016

V. Dosarele  de  concurs se  vor  depune  până  în  data  de  25.01.2019,  ora  16.00  la  Biroul
Personal, etaj l, cam. 151, sediul central al U.V.T. şi vor conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii universității și avizată de directorul de 
proiect;

b) copia certificatului  de naştere,  copia actului  de identitate  sau orice alt  document care 
atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; 

d) adeverinta de la facultate care sa ateste statutul de student masterand.
e) cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
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f) adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şj 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele  prevăzute  la  pct.  IV lit.  b),  c)  vor fi  prezentate  şi  în  original  în vederea  verificării 
conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

VI. Probele de concurs:
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a)  selecţia dosarelor de înscriere;
b)  proba scrisă - 1 ora;
c)  Interviu motivational - 20 min.
Fiecare probă este eliminatorie.

VII. Informaţii privind postul 

- Postul de asistent de cercetare este subordonat directorului de proiect;

- Perioada de probă este de maxim 30 zile conform legii;

- Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile 

Codului Muncii-republicat;

- Durata şi condiţiile muncii: postul are durata determinata de 11 luni, incepand cu 1 

februarie 2019, iar timpul de lucru este de 8 ore pe zi, în condiţii normale de lucru;

VII.  Condiţii  de  participare  la  concurs  şi  condiţii  specifice  necesare  pentru  ocuparea 
postului vacant :

 Student masterand in domeniul matematica 

VIII.  Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului care va fi  scos la concurs 
sunt cele din fişa postului, după cum urmează:

 Participa la elaborarea rapoartelor de cercetare
 Participarea la elaborarea articolelor 
 Participa la diseminarea rezultatelor cercetarii
 Se obligă să respecte prevederile Cartei, Regulamentelor şi celorlalte reglementări în 

vigoare.      
                                                                            
Informaţii suplimentare se obţin la Departamentul Resurse Umane, cam. 151, tel. 0256/592335.

Director proiect
Conf.dr. Cornelia Vizman
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