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                                                               MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE 

                                 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

. 
 
  

 

ANUNŢ 

  

privind ocuparea unui post de 

asistent de cercetare, cod COR 211103, vacant în cadrul proiectului  " Paradigme 

tehnologice în sinteza şi caracterizare structurilor cu dimensionalitate variabilă”, derulat in 

cadrul programului national PN III - PCCDI 

la Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timisoara 

 

I.  Data, locul şi ora concursului: 

Concursul va avea loc în data de 08.01.2019,  ora 11,00  la sediul central al U.V.T., Timişoara, 

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, etaj. l, sala F205. 

 

II. 1. Comisia de concurs: 

 Prof. Univ. dr. Vizman Daniel – Preşedinte 

 Prof. univ. dr. habil Paulescu Marius – Membru 

 Lect. univ.dr. Ștef Marius – Membru 

 Dana-Adriana Ehling - secretar 

 

2. Comisia de contestaţie: 

 Conf. univ. dr. Barvinschi Paul – Preşedinte 

 Lector univ. dr. Stefu Nicoleta – Membru 

 Lect. univ. dr. Popescu Alexandra – Membru 

 Dana-Adriana Ehling – secretar 

 

III. Tematica: 

 

 Transferul caldurii prin conductie. Ecuatia de conductie a caldurii 

 Transferul caldurii prin convectie  

 Transferul de masa. Ecuatia difuziei. 

 Controlul curgerii unei topituri cu ajutorul campurilor magnetice. Aproximatii 

magnetohidrodinamice 

 Metode de crestere a cristalelor din topitura. Metoda Bridgman si EFG 

 Metode numerice de modelare a proceselor de cristalizare. Metoda diferentelor finite si a 

volumului finit 

 

IV. Bibliografie: 

1.W.Carslaw, R.Jaeger, Heat conduction in solid. 

2. I.Nicoara, Transfer de caldura si substanta in procesele de cristalizare din topitura, 

Tipografia Univ. de Vest Timisoara, 1996 

3. D. Vizman, Simularea proceselor de cristalizare, Editura Mirton, 2003, Timisoara, ISBN 973-

585-979-3 

4. R. Moreau, Magnetohydrodynamics, Kluwer Academic Publischers, London,1990 
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V. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 07.01.2019, ora 16.00 la Biroul 

Personal, etj. 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; 

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 - 2 ore; 

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 1 an si opt luni, incepand cu 11 ianuarie 2019.  

                           -timpul de lucru este de 40 ore pe luna, distribuite saptamanal in mod egal. în 

condiţii normale de lucru; 

 

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

postului vacant : 
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 Diploma de licenta in domeniul fizica 

 Diploma de master in domeniul fizica  

 Limba engleza, nivel mediu 

 

 

VIII. Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului care va fi  scos la concurs 

sunt cele din fişa postului, după cum urmează: 

 

 Participa la activitatea de modelare numerica a instalatiilor de crestere   

 Participa la efectuarea si prelucrarea masuratorilor experimentale  

 Participa la elaborarea rapoartelor de cercetare 

 Participarea la elaborarea articolelor  

 Participa la diseminarea rezultatelor cercetarii (prezentarii la conferinte, simpozioane, 

etc) 

 Răspunde de păstrarea, utilizarea conform normelor a aparaturii date în dotarea 

locului de muncă; 

 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 

Prof.dr. Daniel Vizman 


