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                                               ANUNŢ 

Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractual  temporar vacante de 

asistent de cercetare-student (2 posturi), cu norma 20 ore/luna, asistent de cercetare-masterand (1 post),  cu 

norma 20 ore/luna, asistent de cercetare-tehnician (1 post),cu  norma 20 ore/luna, cu studii superioare, cu 

angajare pe perioadă determinată, 01.02.2022-31.12.2024, la Facultatea de Litere-Proiect de cercetare. 

 Dosarele de concurs ale candidaților sunt verificate la Serviciul Resurse Umane, zilnic  între orele 12:00-

15:00 și apoi se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 

29, Braşov). 

  Data limită depunere dosare: de la data de 07.01.2022 până la data de 13.01.2022 inclusiv. 

 

 Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizier (clădirea Rectorat, B-dul 

Eroilor, nr.29) şi pe site-ul universităţii; informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 413000, int. 

152,139,187. 

 Condiţiile de participare (conf. HG nr. 286/23.03.2011) sunt prezentate la pct. I.  

  

      Probe de concurs: 

1. Proba practică 

2. Interviu 

 

  Îndeplinirea condiţiilor de participare este obligatorie pentru înscrierea la concurs.  

 Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.  

Tematica şi bibliografia sunt prezentate la pct. II. 

 După fiecare probă, candidaţii pot depune contestaţii la Registratura Universităţii Transilvania din 

Braşov, între orele: 12.00-15.00, în termenele stabilite prin calendarul prezentat la pct.III.  

 

I. Condiţii de participare la concurs 

 

 1. Condiţii generale de participare la concurs 

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliu în România; 

- cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; 

- vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
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- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul 

(contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii) care împiedică înfăptuirea justiţiei sau de fals, ori 

a săvârşirii unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 

cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

     2. Condiţii specifice de participare la concurs: 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru, Asistent de cercetare-student, Asistent de cercetare-

masterand, Asistent de cercetare-tehnician cu studii superioare: 

2.1 Cerințe specifice:  

2.1.1  Asistent de cercetare-student 

o student in cadrul unui program de lingvistica;  

o cunostinte de baza in lingvistica generala;  

o o buna cunoastere a limbii engleze (scris, citit, vorbit); cunoasterea unei alte limbi straine 

reprezinta un avantaj. 

o competente de utilizare a computerului; 

o abilitatea de a lucra in echipa; 

o interesul de a invata lucruri noi. 

o fara vechime in munca 

 

2.1.2  Asistent de cercetare-masterand 

o student masterand in cadrul unui program de lingvistica; Lucrarea de Bachelor a fost 

redactata in lingvistica. 

o o buna cunoastere a limbii engleze (scris, citit, vorbit), cunoasterea unei alte limbi straine 

reprezinta un avantaj;  

o competente de utilizare a computerului;  

o ablitati de prezentare; 

o abilitatea de a lucra in echipa;  

o interesul de a invata lucruri noi. 

o fara vechime in munca 
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2.1.3 Asistent de cercetare-tehnician 

o Student masterand, doctorand, sau postdoctorand; 

o Bune cunostinte de statistica;  

o Analiza datelor statistice cu ajutroul sistemului de analize statistice R; 

o Familiarizat cu derularea de studii experimentale;  

o o buna cunoastere a limbii engleze (scris, citit, vorbit); 

o abilitatea de a lucra in echipa. 

o fara vechime in munca 

 

      3. Dosarul de concurs 

1. Cerere tip;  (formular tipizate care se poate obţine de la Registratura Universităţii din clădirea Rectorat 

şi de pe site-ul universităţii, la adresa: https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/cariera-si-posturi-

vacante/posturi-pentru-personalul-de-cercetare/posturi-de-cercetare-finantate-din-bugetul-proiectelor-

de-cercetare.html) ; 

2.Copie după: 

   - Certificatul de naştere; 

   - Certificatul de căsătorie; 

 - Cartea de identitate/ paşaport; 

  - Documentele care atestă studiile şi îndeplinirea unor condiţii specifice; 

  - Carnetul de muncă/ Adeverinţă de vechime în muncă;  

(Actele prevăzute la pct. 2 vor fi prezentate şi în original în vederea conformităţii copiilor cu acestea). 

3.Cazier judiciar/ Declaraţie pe proprie răspundere; 

(Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere 

că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului). 

4.Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult 6 luni 

înainte de începerea concursului, de către medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate); 

5.Curriculum vitae (format Europass). 

 

 

 

 

 

https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/cariera-si-posturi-vacante/posturi-pentru-personalul-de-cercetare/posturi-de-cercetare-finantate-din-bugetul-proiectelor-de-cercetare.html
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/cariera-si-posturi-vacante/posturi-pentru-personalul-de-cercetare/posturi-de-cercetare-finantate-din-bugetul-proiectelor-de-cercetare.html
https://www.unitbv.ro/despre-unitbv/cariera-si-posturi-vacante/posturi-pentru-personalul-de-cercetare/posturi-de-cercetare-finantate-din-bugetul-proiectelor-de-cercetare.html
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II. Tematică de concurs, Bibliografie: 

2.2. Tematica si bibliografie  

2.2.1. Asistent de cercetare-student  

Tematica 

o Notiuni de baza de lingvistica generala; 

o Grupul nominal, grupul verbal;  

Bibliografie: 

 Introducere in lingvistica (de exemplu: O'Grady, William, John Archibald, et al. Contemporary 

Linguistics: An Introduction. 6th ed. Bedford/St. Martin's, 2009. ISBN: 9780312618513). 

o Lindemann, S. and S. Homana. 2019. The causality implicit in verbs. The scientific Bulletin of the 

Politehnica University of Timisoara, Vol. 18. Nr. 1, p. 14-22. 

2.2.2. Asistent cecetare-masterand 

Tematica 

o Notiuni de baza de lingvistica generala; 

o Grupul nominal, grupul verbal (Analiza pe text); 

o Metode si tehnici de cercetare in lingvistica; 

Bibliografie 

o Introducere in lingvistica (de exemplu: O'Grady, William, John Archibald, et al. Contemporary 

Linguistics: An Introduction. 6th ed. Bedford/St. Martin's, 2009. ISBN: 9780312618513. 

o Lindemann, S. and S. Homana. 2019. The causality implicit in verbs. The scientific Bulletin of the 

Politehnica University of Timisoara, Vol. 18. Nr. 1, p. 14-22. 

o Krifka, Manfred. 2007. Basic notions of information structure. In C. Fery and M. Krifka (eds.), 

Interdisciplinary Studies of Information Structure 6, Potsdam. Disponibil online la http://amor.crns.hu-

berlin.de/-h28 l6i3>../articles.htrnl  

2.2.3. Asistent cecetare-tehnician 

Tematica 

o Metode ce cercetare cantitativa si calitativa in Stiintele Umaniste; 

o Analiza statistica a datelor;  

Bibliografie 

 Dusa et al. 2015. R cu aplicatii in statistica. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti. 
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III.Calendarul de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea a 4 posturi contractual  

temporar vacante de asistent de cercetare-student (2 posturi), cu norma 20 ore/luna, asistent de 

cercetare-masterand (1 post),  cu norma 20 ore/luna, asistent de cercetare-tehnician (1 post),cu  norma 

20 ore/luna, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată, 01.02.2022-31.12.2024, la 

Facultatea de Litere-Proiect de cercetare. 

        

 PUBLICARE  06.01.2022 

 

Nr. 

crt. 
Etapă concurs 

Data/ 

Perioada 
Ora Sala 

1 

Selecţia dosarelor de înscriere 17.01.2022     

Afişarea rezultatelor selecţiei 

dosarelor 

18.01.2022 
    

Depunerea contestaţiilor 
19.01.2022 

12.00 – 15.00 Registratură 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 20.01.2022     

2 

Probă practică  21.01.2022 

09:30  CORP T (conform planului stabilit de 

comisia de concurs) 

Afişarea rezultatelor de la proba 

practică 

21.01.2022 
    

Depunerea contestaţiilor 
25.01.2022 

12.00 – 15.00 Registratură 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 25.01.2022     

3  

Interviu 26.01.2022 

13:00  CORP T (conform planului de interviu 

stabilit de comisia de concurs) 

Afişarea rezultatelor de la 

interviu 

26.01.2022 
    

Depunerea contestaţiilor 
27.01.2022 

12.00 – 15.00 Registratură 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor 27.01.2022 
 

  

4 Afişarea rezultatelor finale 28.01.2022     

 

 

 

 

 

  Data : 06.01.2022                                                                                          


