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Nume câmp Descriere 
Universitatea Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE-

INOVARE ÎN ŞTIINŢE TEHNICE ŞI NATURALE 
Departamentul - 
Poziţia din statul de funcţii Nr. 57 
Funcţie Cercetător Ştiinţţţţific Gr. II 
Discipline din planul de învăţământ ---- 
Domeniul ştiinţific Inginerie şi Management 
Descrierea postului scos la concurs Postul de Cercetător Ştiinţţţţific Gr. II. poziţia nr 57 are în 

componenţă: în cadrul celor 40 de ore pe săptămână, 
respectiv 1640 ore anuale, activităţi de cercetare – dezvoltare 
– inovare în domeniul realizării de noi tehnologii de obţinere 
şi punerea la punct a metodelor de caracterizare a 
materialelor avansate (fire, fibre, ţesături). 

Atribuţii/activităţile aferente postului 
scos la concurs, incluzând norma 
didactică şi tipurile de activităţi 
incluse în norma didactică 

1. Se implică în derularea şi realizarea proiectelor câştigate 
în cadrul ICDISTN (inclusiv prin realizarea probelor 
contractate prin comandă sau contract); 

2. Se implică în dezvoltarea de noi metode şi/sau tehnologii 
în domeniul ingineriei textile şi chimice; 

3. Participă la competiţiile de proiecte din domeniul său de 
activitate (min. 1 proiect pe an); 

4. Urmăreşte diseminarea rezultatelor cercetăriilor obţinute 
prin elaborarea de lucrări ştiinţifice şi participarea la 
manifestări ştiinţifice, simpozioane, seminarii, cursuri de 
pregătire profesională continuă etc.; (min. 3 lucrări 
ştiinţifice ISI/BDI şi min. 3 prezentări la conferinţe 
internaţionale de specialitate pe an); 

5. Participă la târguri, expoziţii, comunicări către publicul 
larg la care ICDISTN este invitat; 

6. Participă la organizarea de întâlniri, evenimente legate de 
activitatea de inovare-dezvoltare; 

7. Urmăreşte buna funcţionare a infrastructurii laboratorului 
de materiale avansate şi comunică sau repară avariile 
apărute. 

Salariul minim de încadrare a postului 
la momentul angajării  

4793 lei 

CALENDARUL CONCURSULUI 
Data publicării anunţului în Monitorul 
oficial al României partea a III-a/ Ziar 

Monitorul Oficial nr. 1359 din 05.12.2018/Jurnalul 
naţional din 21.12.2018 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

21.12.2018-21.01.2019 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii probelor de concurs 

11.02.2019, Luni, ora 10.00 

Locul susţinerii probelor Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, INSTITUTUL DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN ŞTIINŢE 
TEHNICE ŞI NATURALE, Str. Elena Dragoi nr. 2, Arad 
Sala L31 

Datele de susţinere a probelor de 
concurs inclusiv a prelegerilor, 
cursurilor, etc. 

Susţinerea prelegerii: 11.02.2019, Luni, ora 10.00 

Data de comunicare a rezultatelor 12.02.2019 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

13.02-14.02.2019 
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Bibliografia şi tematica probelor de 
concurs, inclusiv  a prelegerilor, 
cursurilor sau altor asemenea, ori 
tematicile din care comisia de concurs 
poate alege tematica probelor susţinute 
efectiv 

Prelegere liberă 

Descrierea procedurii de concurs 
 

Pentru funcţia de Cercetător Ştiinţific Gradul II sunt necesare 
cumulativ: 
a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul inginerie si 
management sau în domeniu conex; 
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a 
postului de CS II, aprobate prin ordin al Ministrului 
Educaţiei Naţionale, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 1/2011; 
d) îndeplinirea standardelor minimale ale Universităţii de 
ocupare a posturilor specifice funcţiei de CS II, prevazute de 
metodologia proprie, în Anexa 1; 
e) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau 
în învăţământul superior de cel puţin 8 ani; pentru candidaţii 
care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării 
ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul postului. 
 
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva 
următoarelor aspecte: 
a) îndeplinirea criteriilor minimale impuse de CNATDCU şi 

a standardelor minimale ale universităţii prin analiza fişei 
de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale 
universităţii, fişa care va fi semnată de toţi membrii 
comisiei (preşedintele va semna fiecare pagină a fişei 
respective); 

b) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatului; 

c) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri 
cercetători; 

d) competenţele de cercetare ale candidatului; 
e) capacitatea candidatului de a transfera cunoştiinţele şi 

rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a 
promova propriile rezultate ştiinţifice; 

f) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul 
domeniului candidatului; 

g) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de 
cercetare - dezvoltare; 

h) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii 
decât UAV. 

 
Candidaţii vor susţine o prelegere cu caracter public de 
minim 45 de minute în care îşi prezintă cele mai 
semnificative realizări profesionale anterioare şi planul de 
dezvoltare a carierei viitoare. Această probă conţine în mod 
obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 
publicului. Această probă reprezintă 20% din nota finală de 
concurs. Restul de 80% îl reprezintă punctajul realizat pentru 
îndeplinirea standardelor minimale obligatorii din domeniul 
postului scos la concurs care sunt apreciate prin punctaj 
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minim (cf. M03 Art. 22). 
Lista completă a documentelor pe care 
candidaţii trebuie să le includă în 
dosarul de concurs conform 
prevederilor şi modelelor din 
Metodologia proprie a U.A.V. 
 

a) pagina de gardă a dosarului conform modelului din 
Anexa 12; 
b) Opis dosar (lista documentelor din dosarul de 
concurs, nr. de file ale documentelor şi pagina la care se 
regăseşte documentul) conform modelului din Anexa 
13; 
c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, 
care include o declaraţie pe propria răspundere privind 
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar, 
înregistrată la Registratura U.A.V. (Anexa 2); 
d) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul 
posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al 
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaţilor. Documentul se semnează pe 
fiecare pagină în colţul din dreapta jos cu pix sau 
cerneală de culoare albastră; 
e) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în 
format electronic, întocmit conform Art. 15. 
Documentul se semnează pe fiecare pagină în colţul din 
dreapta jos cu pix sau cerneală de culoare albastră; 
f) lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi în 
format electronic, întocmită conform Art 16. 
Documentul se semnează pe fiecare pagină în colţul din 
dreapta jos cu pix sau cerneală de culoare albastră. 
Notă: pentru posturile de cercetare lista lucrărilor 
publicate va fi însoţită de câte un exemplar din cel 
puţin 5 lucrări reprezentative; 
g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 
universităţii de prezentare la concurs, al cărei format 
standard este prevăzut de metodologia proprie în Anexa 
4. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat pe fiecare pagină în colţul din dreapta jos cu 
pix sau cerneală de culoare albastră. Aceasta va fi 
însoţită de dovada îndeplinirii criteriilor, în format 
electronic; 
h) documente referitoare la deţinerea diplomei de 
doctor: copie conform cu originalul sau legalizată a 
diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor 
originală nu este recunoscută în România, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia; 
i) documente referitoare la deţinerea atestatului de 
abilitare în domeniul disciplinelor din postul de concurs 
(pentru candidaţii la postul de profesor universitar): 
copia atestatului de abilitare conform cu originalul sau 
legalizată; 
j) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, a tezei de doctorat şi/sau, după 
caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru 
fiecare limbă; 
k) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în 
care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
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Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării 
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate 
(Anexa 8); 
l) copia după Monitorul Oficial în care a fost publicat 
postul; 
m) copii ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului: diplomă de bacalaureat sau echivalentă; 
diplomă de licenţă sau echivalentă; diplomă de master 
(însoţite de suplimentul la diplomă /foaia matricolă )- 
copii conform cu originalul sau legalizate; 
n) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care 
candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului 
sau a unui alt document de identitate întocmit într-un 
scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 
o) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, 
copii de pe documente care atestă schimbarea numelui 
— certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui-copie conform cu originalul sau legalizată; 
p) listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte 
lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii. Cele maximum 10 lucrări, în 
extenso, se vor depune la dosar şi în format electronic 
după scanarea acestora în format *.pdf. 
q) certificat de naştere-copie legalizată; 
r) lista cu numele şi adresele de contact ale celor, cel 
puţin, 3 personalităţi din domeniu care au elaborat 
scrisori de recomandare şi scrisorile de recomandare, 
pentru posturile de conferenţiar universitar şi 
profesor universitar, întocmită conform Art.17; 
s) CD dosar concurs (acesta va conţine toate 
documentele depuse fizic la dosar (cele prevăzute la 
literele d-r) şi cele prevăzute în format electronic). 
Documentele cuprinse în dosar se vor scana în format 
*.pdf. 

t) Copie legalizată după carnetul de muncă sau copie-
extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor 
pentru a dovedi vechimea. 

 
Toate documentele prevăzute anterior ca şi copii legalizate 

pot fi depuse la dosar în copie simplă dacă se face 

confirmarea cu originalul la sediul universităţii noastre de 

către persoana desemnată din cadrul secretariatului 
universităţii. 
 

Adresa la care trebuie transmis dosarul 
de concurs 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, Bdul. 
Revoluţiei nr. 77 , judeţul Arad, cod 310130 

Comisia de concurs Preşedinte: Prof. Dr. Habil. Lucian Copolovici, 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
 
Membrii:  
Conf. CS I Dr. Cecilia Sîrghie, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 
CS I Dr. Ing. Eftalea Cărpuş, Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti 
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CS II Dr. Ing. Angela Dorogan, Institutul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti 
Conf. Dr. Ing. Habil. Daniela Fărâmă, Universitatea 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
 
Membrii supleanţi: 
Conf. Dr. Ing. Liliana Indrie, Universitatea din Oradea 
CS II Dr. Elisabeta Ildyko Szerb, Institutul de Chimie 
Timişoara al Academiei Române 
Prof. Dr. Ing. Ec. Ionel Barbu, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popa - 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Membrii:  
Prof. univ.dr. Ioan Neagu -  Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 
Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen – Universitatea ,,Aurel 
Vlaicu” Arad 
prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, Universitatea ”Aurel 
Vlaicu” din Arad 
prof.univ.dr Ioan Csosz - Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
 Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Ciprian Preda - Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi 
Prof.dr.ing.Bălaş Valentina  - Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 
 

Metodologie  
Notă: Anunţurile referitoare la posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar, 
cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător ştiinţific gradul I vor fi publicate şi în engleză. 

Director, 

Numele şi prenumele, Semnătura 

Prof. Dr. Habil. Lucian Copolovici 
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Name of the field  Description 
University „Aurel Vlaicu” University of Arad 
Faculty RESEARCH DEVELOPMENT INNOVATION IN 

NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES INSTITUTE 
Department - 
Position in the organisational chart No. 57 
Academic position Senior Researcher II 
Disciplines in the curriculum ---- 
Scientific Area Engineering and management 
Description of the vacant position The position of Senior Researcher II, item no. 57, consists 

in: within the 40 hours a week and 1640 hours per year, 
respectively, research – development - innovation activities 
for new technologies development and elaboration of 
methods for characterization of advanced materials (yarns, 
fibers, fabrics). 

Related responsibilities/tasks 1. It is involved in the research projects development and 
realization from ICDISTN (including analyzes contracted 
by order or contract); 

2. It is involved in the development of new methods and / or 
technologies in the field of textile and chemical 
engineering; 

3. Will participate in project competitions in its field of 
activity (minimum 1 project per year); 

4. Will disseminate the results of the researche activity, by 
elaborating scientific papers and participation in 
scientific events, symposiums, seminars, continuous 
professional training courses etc.; (min. 3 scientific ISI / 
BDI papers and min. 3 presentations at international 
conferences per year); 

5. Participates in fairs, exhibitions, communications to the 
public at which ICDISTN is invited; 

6. Participate in the organization of meetings, events related 
to the innovation-development activity; 

7. Track the good functioning of the „Advanced Materials” 
laboratory infrastructure and communicate or repairs 
damage occurred. 

Minimum wage according to position 
classification 

4793 lei 

CALENDAR OF THE COMPETITION 
Publication date in the Official 
Monitor 

„Monitorul oficial” no. 1359 from 05.12.2018 and 
Jurnalul naţional din 21.12.2018 

The beginning and end of registration 21.12.2018 - 21.01.2019 
Date, day of the week and time of 
lecture 

11.02.2019, Monday, 10.00 a.m. 

Place for the lecture „Aurel Vlaicu” University of Arad, RESEARCH 
DEVELOPMENT INNOVATION IN NATURAL AND 
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TECHNICAL SCIENCES INSTITUTE, Elena Dragoi street, 
no. 2, Arad  Room L31 

Time of taking competition tests 
including lectures, courses, a.s.o. 

Date for the lecture: 11.02.2019, Monday, 10.00 

Results announcement date 12.02.2019 
Beginning and end of appeal period 13.02 - 14.02.2019 
General description of exam topics 
and bibliography 

Free lecture 

Description of the competition 
procedures  

For the position of Senior Researcher II the following are 
required: 

a) the doctor’s diploma in the Engineering and 
management domain or in the related field; 

b) the fulfillment of the national minimum standards for the 
senior researcher II position approved by order of the 
National Education Minister, according to art. 219 par. 
(1) letter. a) of Law no. 1/2011; 

c) the fulfillment of the minimum standards of „Aurel 
Vlaicu” University for senior researcher II position, 
whose standard is provided by their own competition 
methodology in Annex 1. 

d) the candidate has a research-development activity in the 
scientific area of the job position or in higher education 
for at least 8 years; for candidates coming from outside 
the higher education or scientific research, 12 years old in 
the job profile are necessary. 
 

The contest committee evaluates the candidate for the 
following aspects: 

a) fulfilling the minimum criteria imposed by CNATDCU 
and the minimal standards of the university by analyzing 
the verifying form of university standards fulfillment, the 
sheet will be signed by all members of the committee (the 
president will sign on each page); 

b) relevance and impact of the candidate's scientific results; 
c) candidate's ability to guide students or young researchers; 
d) candidate's research competencies; 
e) the ability of the candidate to transfer their knowledge 

and results to the economic or social medium or to 
promote their own scientific results; 

f) team work ability and the ability of the candidate to 
promote scientific collaborations depending on the 
specifics of the candidate's scientific area; 

g) the candidate's ability to manage research and 
development projects; 

h) professional experience of the candidate in institutions 
other than AVU. 

Candidates will support a public lecture of at least 45 
minutes with their most significant previous professional 
achievements and future career development proposal. This 
test also necessarily involves a session of questions from the 
committee and the public. The lecture represents 20 % of the 
final competition mark. The remaining of 80 % represents 
the score after the evaluation of the minimum standards 
fulfillments in the scientific area of the position (see M03 
Art. 22). 
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List of required documentation 
according to AVU methodology 

u) Cover according to the model in Annex 12; 
v) Contents (the list of documents from the contest file, 

number of pages and the page where the document is 
placed) according to Annex 13; 

w) Application form, signed by the applicant; includes a 
declaration regarding the veracity of supplied 
information, registered at UAV' registry office; 

x) University career development proposal both in terms 
of teaching and scientific field; proposal written by the 
candidate and contains maximum 10 pages, one of the 
main criteria for selecting the candidates; The document 
shall be signed at the bottom of the page, right side of 
each page in blue ink; 

y) Printed and digital copy of the applicant's CV 
according to Art 15. The document shall be signed at the 
bottom of the page, right side of each page in blue ink; 

z) List of published works – printed and digital copies 
according to Art 16. The document shall be signed at the 
bottom of the page, right side of each page in blue ink; 

Note: for the research positions, the list of published 
papers will be accompanied by one copy of at least 5 
representative papers; 

aa) Verifying form of university standards fulfillment, 
whose standard is provided by their own competition 
methodology. Checklist is completed and signed by the 
candidate; The document shall be signed at the bottom of 
the page, right side of each page in blue ink; 

bb) Documents regarding the doctor’s diploma: 
certified copy of the doctor’s diploma, and if the original 
doctor’s diploma is not recognized in Romania, the 
attestation of equivalence or recognition of it; 

cc) Documents regarding habilitation (for candidates for 
the position of professor) in legalized copy; 

dd) A summary of the doctoral thesis/habilitation 
thesis both in Romanian and in an international language; 
maximum 1 page each; 

ee) Candidate’s declaration on his own responsibility, 
indicating incompatibilities according to Law no. 1/2011 
or lack of such incompatibility; 

ff) Official Monitor copy where the position was 
published; 

gg) Certified copies of other certificates attesting the 
applicant's studies (bachelor's degree and transcript); 

hh) Copy of the ID card. If the applicant does not have 
an ID card, a copy of the passport or other relevant 
identification document is accepted; 

ii) In case the applicant changed his/her name, copies 
attesting towards such modifications must be provided; 

jj) A maximum of 10 publications, patents or other relevant 
documents supplied in an electronic format and selected 
by the applicant as best representing his/her professional 
achievements. These publications shall also be submitted 
in scanned, PDF form; 

kk) Certified copy of birth certificate; 
ll) At least 3 recommendation letters of personalities 
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from Romania or from abroad  in this scientific field with 
their names and contact addresses for the positions of 
associate prof and professor according to Art 17; 

mm) CD with the contest file (containing all documents 
including the scanned ones). The documents included in 
the file shall be saved as PDF documents. 

nn) Legalized copy after the work card or copy-extract 
from the General Register of Employees Evidence to 
prove the years of work 

 
All documents previously provided as legalized copies can 

be filed in plain copy if confirmation is made with the 

original at the headquarters of our university by the 

designated person from the university secretariat. 
 

Address for submission of contest 

file 

„Aurel Vlaicu” University of Arad, Arad, Revoluţiei Blv. 
no. 77 , Arad Connty, postal code 310130 

Committee President: Prof. Dr. Habil. Lucian Copolovici, „Aurel 
Vlaicu” University of Arad 
 
Members: 
Conf. CS I Dr. Cecilia Sîrghie, „Aurel Vlaicu” University 
of Arad 
CS I Dr. Ing. Eftelia Cărpuş, The National Research & 
Development Institute for Textiles and Leather, Bucharest 
CS II Dr. Ing. Angela Dorogan, The National Research & 
Development Institute for Textiles and Leather, Bucharest 
Conf. Dr. Ing. Habil. Daniela Fărâmă, "Gheorghe Asachi" 
Technical University of Iaşi 
 
Substitute members: 
Conf. Dr. Ing. Liliana Indrie, University of Oradea 
CS II Dr. Elisabeta Ildyko Szerb, Institute of Chemistry 
Timisoara of Romanian Academy 
Prof. Dr. Ing. Ec. Ionel Barbu, „Aurel Vlaicu” University 
of Arad 

Appeal committee Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popa - 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Membrii:  
Prof. univ.dr. Ioan Neagu -  Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 
Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen – Universitatea ,,Aurel 
Vlaicu” Arad 
prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, Universitatea ”Aurel 
Vlaicu” din Arad 
prof.univ.dr Ioan Csosz - Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
 Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Ciprian Preda - Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi 
Prof.dr.ing.Bălaş Valentina  - Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 
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Methodology M.03 Methodology for occupying teaching and research 

vacant positions within ”Aurel Vlaicu” University of Arad 
posted on the UAV website www.uav.ro 

Note: Announcements relating to university associated professor, university professor, second degree 
scientific researcher and 1st grade scientific researcher will also be published in English. 

Director, 

First and last name, Signature 

Prof. Dr. Habil. Lucian Copolovici 

 


