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Nr. 
crt Facultate Departament 

Poziţie 
în Statul 

de 
funcții 

Funcţie de 
cercetare 

Domenii de cercetare 
(disciplinele din MO) 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
CANDIDAȚILOR INSCRIȘI 

 

0 1 2 3 4 5 6 

1 Biologie Biologie 5 Asistent de 
cercetare științific 

Biologie; Activităţi cercetare-dezvoltare şi suport; Redactare 
propuneri proiecte de cercetare ştiinţificăȘ Elaborare lucrări 
ştiintifice; 
Informare/documentare în specialitate; Organizare/ participare la 
manifestări ştiintifice"; Pregătire şi prezentare referate de 
specialitate; Elaborare documentaţii necesare prospectării şi 
angăjării de teme noi de cercetare; Intocmire programe de lucru 
la temele contractatelor propuse spre realizare; Propunere metode 
şi tehnici de lucru. 
 

STRUGARIU ALEXANDRU 

2 
Departamentul de Cercetare 

Interdisciplinar - Domeniul Ştiinţe 
 

16 Cercetător ştiinţific  
Fizică; Activitate CD și suport;Redactare de propuneri de 
proiecte; Elaborare lucrări științifice; Informare/documentare în 
specialitate; Organizare/ participare la manifestări științifice.  

RÂMBU ALICIA PETRONELA 

3 
Departamentul de Cercetare 

Interdisciplinar - Domeniul Ştiinţe 
 

23 Asistent de 
cercetare științifică 

Biologie/Știința Mediului; Activitate CD și suport;Redactare de 
propuneri de proiecte; Elaborare lucrări științifice; 
Informare/documentare în specialitate; Organizare/ participare la 
manifestări științifice. 

PLĂVAN OANA ALEXANDRA 

4 
Filosofie si 

Stiinte Social-
Politice 

Stiinte ale 
comunicarii 4 Cercetător ştiinţific  

Științe ale comunicării;Elaborare de proiecte de cercetare; 
Cercetare de bază; Elaborare de lucrări ştiinţifice; Evaluare de 
proiecte de cercetare; Participare la manifestări ştiinţifice; Editare 
de reviste; Elaborare de documente necesare desfăşurării 
activităţii de cercetare. 
 

PANAINTE MARIAN 

http://www.uaic.ro/�


5 Istorie Cercetare 3 Cercetător ştiinţific  

Istorie contemporană; Activitate CD și suport; Redactare 
propuneri de proiecte; Elaborare de lucrări științifice; 
Informare/documentare în specialitate; Organizare/Participare la 
manifestări științifice; Contribuții la dezvoltarea on-line a 
publicațiilor; Cercetare în arhive; Identificarea de noi surse în 
domeniu. 

TOADER ALEXANDRA 

6 Matematica 
Departamentul 
de Matematică-

Cercetare 
5 Asistent de 

cercetare științific 

Postul scos la concurs reprezintă jumătate de normă din postul 
ce se regăseşte la poziţia 5 în statul de funcţiuni al 
Departamentului de Matematică-Cercetare. Activităţile specifice 
postului sunt: Activitate de CD şi suport, redactare de propuneri 
de proiecte, elaborare de lucrări ştiinţifice, 
informare/documentare în specialitate, organizare/participare la 
evenimente ştiinţifice, colaborare cu grupurile de cercetare din 
facultate, activităţi organizatorice în cadrul facultăţii. 

CUZUB ŞTEFAN ANDREI 

 
 
 


