
Lista posturilor scoase la concurs 

Perioadă determinată 

Sem II / 2014-2015 

Nr. 
crt. Facultatea Departamentul 

Poziţie 
in 

statul 
de 

funcţii 

Funcţia didactică Disciplinele din planul de 
învăţământ 

1. Inginerie Mecanică 

Ingineria Mecanică 39 Asistent 

Rezistenţa materialelor; 
Oboseala structurilor 
mecanice; Mecanica ruperii; 
Mecanică; Rezistenţa 
materialelor şi vibraţii; 
Controlul arderii şi poluării. 

Autovehicule si 
Transporturi 

25 Şef de lucrări 

Sisteme senzoriale şi de 
control ale autovehiculelor; 
Programarea roboţilor 
industriali; Sisteme 
mecatronice şi robotice 
avansate; Încercarea şi 
testarea roboţilor. 

46 Asistent 

Organe de maşini; Siguranţa 
pasivă a autovehiculelor; 
Echipament electric pentru 
automobile; Calculul şi 
construcţia motoarelor  cu 
ardere internă; Proiectare 
asistată în transporturi; 
Calitate în transporturi. 

2. Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

Ingineria 
Materialelor şi 

Sudură 

16 Şef de lucrări 

Materiale şi tratamente 
termice pentru sudare; Ştiinţa  
şi ingineria materialelor; 
Ştiinţa şi tehnologia 
materialelor. 

17 Şef de lucrări 

Operaţii unitare în industria 
alimentară; Aparatură de 
măsură şi control; Metode şi 
procedee tehnologice. 

3. 
Inginerie Electrica 

si Ştiinţa 
Calculatoarelor 

Automatică şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

33 Şef de lucrări 
Robotică; Sisteme de 
conducere în robotică; 
Ingineria reglării  automate. 

Electronică şi 
Calculatoare 

24 Şef de lucrări 

Reţele de calculatoare; 
Calitatea serviciilor şi 
securitatea reţelelor de 
calculatoare; Transmisie de 
date şi reţele de calculatoare. 

47 Asistent 
Limbaje de descriere 
hardware (HDL); Calcul mobil 
(Mobile Computing); 



Arhitecturi de procesoare şi 
controlere; Metode şi 
algoritmi pentru proiectarea 
sistemelor; Programare 
aplicaţii Internet; Informatică 
aplicată; Laborator de circuite 
electronice. 

4. Construcţii Inginerie civilă 

31 Asistent 

Dinamică şi elemente de 
inginerie seismică; 
Programarea calculatoarelor; 
Tehnologia lucrărilor de 
construcţii; Metode 
computaţionale pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
construcţiilor inginereşti; 
Topografie. 

32 Asistent 

Beton armat şi precomprimat; 
Introducere în metoda 
elementelor finite; Drumuri I 
proiect; Tehnologia lucrărilor 
de căi ferate; Elemente de 
calcul neliniar al structurilor; 
Materiale, tehnologii şi 
echipamente moderne în 
construcţii; Modernizarea şi 
reabilitarea căilor de 
comunicaţie rutiere; 
Construcţii din lemn; 
Managementul în construcţii. 

4. Matematică şi 
Informatică 

Matematică şi 
Informatică 

61 Lector 

Limbaje formale automate; 
Reţele inteligente; 
Gestionarea reţelelor wireless; 
Managementul proiectelor 
informatice; Informatică 
aplicată în studiul motricităţii 
umane; Tehnologie 
informatică şi modalităţi de 
aplicare în sport; Logică 
computaţională;  

68 Asistent 

Teoria probabilităţilor şi 
statistică matematică; Algebră 
liniară, geometrie analitică şi 
ecuaţii diferenţiale; Algebră 
liniară, geometrie analitică şi 
diferenţială; Informatică 
aplicată; Tehnologie 
informatică şi modalităţi de 
aplicare în sport; Matematici 
speciale; Algoritmica 
grafurilor; Limbaje formale şi 
automate; Baze de date; 



Grafică pe calculator şi 
prelucrarea digitală a 
imaginilor; Reţele de 
calculatoare; Capitole speciale 
de Java; Ingineria softului; 
Analiză matematică; Algebră 
liniară, geometrie diferenţială. 

69 Asistent 

Teoria probabilităţilor şi 
statistică matematică; Algebră 
liniară, geometrie analitică şi 
ecuaţii diferenţiale; 
Informatică aplicată; Elemente 
avansate în realizarea 
aplicaţiilor Web cu PHP şi 
MySQL; Elemente de Data 
Mining; Programare orientată 
pe obiecte; Procesarea 
imaginilor digitale; Grafică şi 
geometrie computaţională; 
Programare orientată pe 
obiecte, simulare şi jocuri; 
Algoritmi în reţea; Matematici 
financiare şi actuariale; Analiză 
matematică; Matematică 
discretă; Bazele matematice 
ale calculatoarelor. 

5. Educaţie Fizică şi 
Sporturi Montane 

Educaţie Fizică şi 
Motricitate Specială 20 Lector 

Strategii de construire a 
grupului prin activităţi motrice 
formale; Metodologia 
proiectării didactice a 
activităţilor motrice dirijate, în 
ciclul liceal de învăţământ; 
Metodologii non-formale 
adaptate în educaţia fizică 
şcolară; Activităţi de timp 
liber; Şah. 

6. 
Ştiinţe Economice 
şi Administrarea 

Afacerilor 

Management şi 
Informatică 
economică 

31 Lector 

Statistică economică; 
Managementul producţiei; 
Management comparat; 
Managementul proiectelor 
europene; Geopolitică; 
Evaluarea întreprinderii; 
Managementul calităţii; 
Managementul proiectelor 
(engleză). 

Marketing, Turism-
Servicii şi Afaceri 

Internaţionale 
40 Asistent 

Fundamentele marketingului; 
Metode cantitativ calitative de 
studiere a pieţelor; 
Comunicare în afaceri; 
Strategii de marketing în 
turism; Tehnici comerciale; 



Comportamentul 
consumatorului; Relaţii 
publice; Marketing strategic; 
Analiza datelor de marketing; 
Dreptul afacerilor; Economia 
comerţului; Bazele comerţului.  

7. Medicină 

Specialităţi medicale 
şi chirurgicale 

26 Şef de lucrări Chirurgie generală; Chirurgie. 

28 Şef de lucrări 
ATI. Medicină de urgenţă; 
Prim-ajutor  şi tehnici de 
resuscitare. 

Discipline 
fundamentale, 

profilactice şi clinice 

62 Asistent 

Nursing clinic. Tehnica îngrijirii 
omului sănătos şi bolnav; 
Nursing general; Nursing 
clinic; Pneumoftiziologie. 

63 Asistent 
Anatomie – Embriologie; 
Amatomie topografică şi 
secţională. 

64 Asistent Medicină internă – Semiologie 
medicală. 

8. Socilogie şi 
Comunicare 

Ştiinţe Sociale şi ale 
Comunicării 42 Asistent 

Proiect de cercetare; 
Evaluarea programelor de 
politici publice; Stagiu în 
unităţi speciale de educaţie; 
Teorii şi metode în asistenţa 
socială; Stagiu în centre de 
asistenţă socială şi recuperare; 
Introducere în publicitate şi 
advertising. 

 


