UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA...I
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

Anunț selecție Asistent de cercetare în echipa proiect
Nr. inregistrare……………………………….
ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT DE CERCETARE
ÎN ECHIPA UNUI PROIECT PN-III-PCCDI
Universitatea de Vest din Timișoara anunță:
Organizarea unei proceduri de selecție pentru membri în echipa unui proiect PNIII-PCCDI
care este contractat.
Denumirea proiectului:
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților
și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România. Proiect 4, Arhitecturi identitare și noi categorii ale patrimoniului:
analiza multidisciplinară a mecanismelor construcției identitare în relație cu patrimoniul cultural în România contemporană.
Proiect component nr. 3, Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural
Denumirea subprogramului:1.2 - Performanță instituțională
Numărul contractului de finanțare: 52 PCCDI / 2018
Obiectivul general al cererii de finanțare: Proiectul propune dezvoltarea unei platforme pluridisciplinară complexă de
cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România.
Postul pentru care se realizează selecția:
Asistent de Cercetare în Biologie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, contract
de finantare nr. 52 PCCDI / 2018, Universitatea de Vest din Timișoara, pe perioadă determinată în implementarea
proiectului.
Calendarul de derulare al procesului de de selecție:
1
2
3
4
5
7

Perioadă de depunere dosare*
Perioadă de evaluare a dosarelor
Derularea probelor de concurs
Afisarea rezultatelor
Perioadă depunere contestații**
Afișare rezultate finale

27.11-12.12 2018
UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, sala 11
13.12.2018, interval 9.00-11.00 UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, sala Faur
13.12.2018, ora 11.00
UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, sala Faur
14.12.2018, ora 9.00
UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, Avizier
14.12.2018, interval 10.00-16.00 UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, sala 11
17.12.2018
UVT, CBG, Pestalozzi 16, etaj 1, Avizier

* Dosarele de candidatură se vor trimite în format electronic la adresa de e-mail nicoleta.ianovici@e-uvt.ro și se vor
înregistra în format fizic, sigilat, la Registratura UVT, blvd. Vasile Parvan, nr 4, cu mentiunea În atenția doamnei Nicoleta
Ianovici. Dosar candidatură pentru Postul de asistent de cercetare în cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686,
Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și
non-tangibil din România. Proiect component nr. 3, Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea
patrimoniului cultural
** Contestațiile se vor transmite la adresa de e-mail nicoleta.ianovici@e-uvt.ro și se vor înregistra în format fizic la
Registratura UVT, blvd. Vasile Pârvan, nr 4, cu mențiunea “În atenția doamnei Nicoleta Ianovici. Contestatie la procesul de
selectie pentru postul de asistent de cercetare în cadrul proiectului N-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, Platformă
pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil
din România. Proiect component nr. 3, Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural
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Urmatoarele Anexe fac parte integrată din prezentul anunț:
Anexa 1. Conținut dosar candidaturi;
Anexa 2. Descrierea detaliată a posturilor;
Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor.
Persoana de contact: Nicoleta Ianovici Tel.: 0722670827
E-mail: nicoleta.ianovici@e-uvt.ro
Responsabil echipa proiect
Conf. univ. dr. habil. Nicoleta IANOVICI
Semnătura
Responsabil partener UVT
Prof.univ. dr. Gheorghe CLITAN
Semnătura
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Anexa 1. Anunț selecție Asistent de cercetare în echipa proiect — Conținut dosar candidatură
Nr. inregistrare……………………………….

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul Programului PN III: Programul 1 Dezvoltarea sistemului nafional de cercetare-dezvoltare — PCCDI, titlu proiect Platformă pluridisciplinară complexă de
cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România. Proiect
component nr. 3, Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural trebuie să conțină
următoarele documente:
• Scrisoare de intenție;
• Curriculum vitae;
• Documente justificative care atestă informațiile din CV (copii ale diplomelor de studii, copii ale lucrărilor științifice
publicate care sunt relevante pentru tematica postului).

Responsabil echipa proiect
Conf. univ. dr. habil. Nicoleta IANOVICI
Semnătura
Responsabil partener UVT
Prof.univ. dr. Gheorghe CLITAN
Semnătura
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Anexa 2. Anunt selectie asistent de cercetare în echipa de proiect - Descrierea detaliată a posturilor
Nr. înregistrare…………………..
Denumire post: Asistent de cercetare in Biologie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie - PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0686, contract de finanțare nr. 52 PCCDI / 2018, Universitatea de Vest din Timișoara.
Universitatea de Vest din Timișoara angajeaza un Asistent de cercetare în Biologie pe proiectul Platformă
pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil
din România. Proiect component nr. 3, Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural
- PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, contract de finanțare nr. 52 PCCDI/2018, pe perioadă determinată în implementarea
proiectului.
Tematica de concurs:
Investigarea parametrilor morfobiometrici la plante.
Teste de fitotoxicitate.
Bibliografie:
• OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 2 - Effects on Biotic Systems https://www.oecdilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-2-effects-on-bioticsystems_20745761?page=2
• ISTA (2006) International Rules for Seed Testing. Edition 2006. International Seed Testing Association, Switzerland.
• ISTA. 2011. International Rules for Seed Testing. Edition 2011. International Seed Testing Association, Switzerland.
• Kristen U. 1997. Use of higher plants as screens for toxicity assessment. Toxicol. Vitro 11, 181–191
• Dias M.C. 2012. Phytotoxicity: An Overview of the Physiological Responses of Plants Exposed to Fungicides. Journal of
Botany. doi:10.1155/2012/135479
Cerinţele postului vacant Asistent de Cercetare în Filosofie, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale
Comunicări - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686, financing contract no. 52 PCCDI / 2018, Universitatea de Vest din
Timișoara sunt:
- Absolvent al ciclului de licenţă, specializarea Biologie/Biochimie
- Calitatea de doctorand în Biologie/domeniu de doctorat foarte înrudit
- Cunoștințe temeinice de Biologie vegetală
- Capacitate de cercetare, de învățare creativă și lucru în echipă
- Cel puțin 5 publicații în domeniul specificat mai sus
Responsabil echipa proiect
Conf. univ. dr. habil. Nicoleta IANOVICI
Semnătura
Responsabil partener UVT
Prof.univ. dr. Gheorghe CLITAN
Semnătura
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Anexă 3 Anunț selecție Asistent de cercetare în echipă de proiect - Criteriile de evaluare și modalitatea de
ierarhizare a candidaturilor:
Criterii de selecție
Analiza dosarului de concurs:
- Se verifică dacă dosarul este complet — dacă dosarul nu
este complet se acordă 0 puncte
- Se evaluează concordanța dintre competențele
candidatului așa cum rezultă din documentele incluse în
dosar și cerințele postului — fiecare membru al echipei
de evaluare acordă o notă de la 1 la 10
10 puncte
Interviu
Se evaluează capacitatea candidatului de a răspunde
(scris, oral) la întrebări generale din domeniul postului —
fiecare membru al echipei de evaluare acordă o notă de la 1
la 10
10 puncte

Punctaj maxim

Punctajul acordat fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de către membri echipei de
evaluare pentru fiecare dintre cele două criterii.

Responsabil echipa proiect
Conf. univ. dr. habil. Nicoleta IANOVICI
Semnătura
Responsabil partener UVT
Prof. univ. dr. Gheorghe CLITAN
Semnătura
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