
Informații post  
 

Universitatea 
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-
NAPOCA 

Facultatea Facultatea de Arte Decorative si Design 

Departament Textile arts - textile design 

Poziția în statul de 
funcții  

4 

Funcție Lector universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Transpunere asistată de calculator pentru DT; Compoziție 
pentru design textil de interior; Proiectare pentru design 
textil – asistată de calculator; MPTA pentru design textil; 
Metodologia proiectării pentru design textil; Tehnici 
aplicative pentru arte textile-tapiserie; Tehnici aplicative 
pentru design textil. 

Domeniu stiintific Arte plastice, decorative și design 

Descriere post 

Poziția 4, lector, disciplinele: Transpunere asistată de 
calculator pentru DT; Compoziție pentru design textil de 
interior; Proiectare pentru design textil – asistată de 
calculator; MPTA pentru design textil; Metodologia 
proiectării pentru design textil; Tehnici aplicative pentru 
arte textile-tapiserie; Tehnici aplicative pentru design 
textil. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Activităţi didactice de predare - curs şi lucrări practice, 
normate în statul de funcţii; Activit ăţi de pregătire 
ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului; Activităţi de cercetare ştiinţifică şi 
creaţie artistică 

Salariul minim de 
incadrare 

2340 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

2016-11-28 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

2016-11-28 2017-02-27 
 

Data susținerii prelegerii 2017-03-21 

Ora susținerii prelegerii 10:00:00 



Locul susținerii 
prelegerii 

str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-21 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-21 
 

Perioadă de contestații 
Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-27 
 

Tematica probelor de 
concurs 

Tema 1. ELEMENTE DECORATIVE ÎN BRODERIA 
ROMÂNEASCĂ (SECOLELE XIV - XVII) 
 
Tema 2. PRELUCRAREA  DIGITALA  A 
PROIECTELOR IN VEDEREA TRANSPUNERII IN 
MATERIAL TEXTIL 
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 
  

- Banciu, Rodica, Scurtă istorie a artelor 

textile, editura Marineasa, Timişoara 2004 

- Drăguţ Vasile,  Arta românească – preistorie, 

antichitate, ev mediu, renaştere, baroc, editura 

Vremea, Bucureşti, 2000 

- Dunaev M., Gusev N., Karelin R., Îndrumar 

iconografic, vol. I, trad. din limba rusă de 

Evdochia Şavga, editura Sophia, Bucureşti, 

2007 

- Johnstone Pauline, The byzantine tradition in 

church embroidery, Alec Titanti,London, 

1967 

- Millet Gabriel, Broderie religieuse de style 

Byzantin, Presses Universitaires de France, 

Paris, 1947 

- Musicescu Maria Ana ,  Portretul laic brodat 

în arta medievală românească, în Studii şi 

cercetări de Istoria Artei, an. IX, nr. 1 (1962). 

- Năsturel Petre Ş., Cercetări asupra unor 



broderii din Ţara Românească şi Moldova 

(veacurile XV—XVIII), în Studii şi cercetări de 

Istoria Artei, nr. 2, 1961. 

- Nicolescu Corina, Moştenirea artei bizantine 

în România, editura Meridiane, Bucureşti, 

1971 

- Nicolescu Corina, Tezaurul de broderii fi 

ţesături al mănăstirii Putna, iu Mitropolia 

Moldova şi Sucevei, nr. 7—8, 1966. 

- Ştefănescu Ioan Dumitru,  Broderiile de stil 

bizantin moldovenesc în a doua jumătate a 

sec. XV. Istorie, iconografie, tehnică, în 

Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan 

cel Mare. Culegere de studii, Bucureşti, 1964. 

- Lisa DaNae Dayley , Brad Dayley, Photoshop 

CC Bible, Editura: JOHN WILEY & SONS 

INC SUA, 2013 

- Mark Galer , Philip Andrews , Photoshop 

CS6: A Guide to Creative Image Editing, 

Editura: Focal Press, 2012 

Descrierea procedurii 
de concurs 

 
Anexa 1 la Metodologia UAD de concurs pentru 
ocuparea posturilor  

Lista documente 

1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui 
post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un 
dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente: a) 
cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind 
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) 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; c) curriculum vitae al 
candidatului în format tipărit şi în format electronic; d) 
lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în 



format electronic; e) fişa de verificare a îndeplinirii 
standardelor universităţii de prezentare la concurs, al 
cărei format standard este prevăzut la anexa 2 a prezentei 
metodologii. Fişa de verificare este completată şi semnată 
de către candidat; f) rezumatul, în limba română şi într-o 
limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 
maximum o pagină pentru fiecare limbă; g) declaraţie pe 
propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile 
de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în 
care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa 
acestor situaţii de incompatibilitate; h) documente 
referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia 
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) copii legalizate ale diplomelor de licenţă, de 
master (dacă este cazul) şi al suplimentelor de diplomă, 
ale altor diplome care atestă studiile candidatului; j) actul 
care dovedeşte absolvirea modulului psihopedagogic, 
pentru cei care s-au înscris la studii începând cu anul 
1995; k) copie legalizată după certificatul de naştere; l) 
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; m) în cazul în care 
candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente 
care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie 
sau dovada schimbării numelui; n) maximum 10 
publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în 
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a 
fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 
proprii; o) scrisori de recomandare din partea 
conducătorilor departamentelor/instituţiilor în care 
candidaţii au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi. 
Art. 15 Curriculum vitae al candidatului trebuie să 
includă: a) informaţii despre studiile efectuate şi 
diplomele obţinute; b) informaţii despre experienţa 
profesională şi locurile de muncă relevante; c) informaţii 
despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a 
condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în 
cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, 
indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul 
finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 
d) informaţii despre premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 
Art. 16 Lista completă de lucrări ale candidatului va fi 
structurată astfel: a)lista celor maximum 10 lucrări 
considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în 
format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în 



celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul 
articol; b) teza sau tezele de doctorat; c) brevete de 
invenţie şi alte titluri de proprietate intelectuală; d) cărţi 
şi capitole în cărţi; e) articole/studii in extenso, publicate 
în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) 
publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor 
conferinţe internaţionale de specialitate; g) alte lucrări şi 
contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei 
artistice. Art. 17 (1) Candidaţii la posturile de 
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II 
trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume 
şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul 
respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare 
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, care au 
acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare 
la calităţile profesionale ale candidatului. (2) Candidaţii 
la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific 
gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 
3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din 
domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să 
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile 
profesionale ale candidatului. (3) În cazul domeniilor 
ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare 
pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau 
cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor 
personalităţi din domeniul respectiv din România, 
exterioare Universităţii de Artă şi Design din Cluj-
Napoca al cărei post este scos la concurs. (4) Domeniile 
ştiinţifice cu specific românesc sunt stabilite prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

Universitatea de Arta si Design Piaţa Unirii nr 31 400098 
Cluj - Napoca 

Comisie :  

Renunță 

 

Universitatea 
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-
NAPOCA 

Facultatea Facultatea de Arte Decorative si Design 

Departament Textile arts - textile design 

Poziția în statul de 
funcții  

4 



Funcție Lector universitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Transposition Computer for DT; Composition of textile 
interior design; Designing for textile design - Computer; 
MPTA for textile design; Design methodology for textile 
design; Applied techniques for arts textile upholstery; 
Techniques applied for textile design. 

Domeniu stiintific Arte plastice, decorative și design 

Descriere post 

Position 4, university lecturer, disciplines: Transposition 
Computer for DT; Composition of textile interior design; 
Designing for textile design - Computer; MPTA for 
textile design; Design methodology for textile design; 
Applied techniques for arts textile upholstery; 
Techniques applied for textile design. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

Didactic activities for teaching - course and practical 
works, normed in the state of function; Scientific and 
methodical training activities and other activities in the 
interest of education; Scientific research and artistic 
creation. 

Salariul minim de 
incadrare 

2340 lei 

Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

2016-11-28 

Perioadă înscriere 
Început  Sfârșit  

2016-11-28 2017-02-27 
 

Data susținerii prelegerii 2017-03-21 

Ora susținerii prelegerii 10:00:00 

Locul susținerii prelegerii Matei Corvin street nr. 6, Cluj-Napoca 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-21 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-21 
 

Perioadă de contestații 
Început  Sfârșit  

2017-03-21 2017-03-27 
 

Tematica probelor de 
concurs  



Descrierea procedurii 
de concurs  

Lista documente 

Art. 14 (1) In order to apply for the contest to occupy the 
didactic or research position the candidate has to draw 
up a file containing at least the following documents: a) 
the admission request signed by the candidate containing 
also his / her declaration that all the given information is 
correct and real b) the candidate’s proposition of career 
development both from an academic point of view and 
from the scientific research’ point of view; the 
proposition edited by the candidate must have a 
maximum of 10 pages and it is one of the criteria in tie 
breaking the candidates c) the candidate’s printed and 
electronic CV d) the candidate’s printed and electronic 
list of works e) the verification card demonstrating the 
fulfillment of the university standards regarding the 
admission. The card’s standard format is presented in the 
2nd appendix. It has to be filled and signed by the 
candidate f) one page resume of the PhD thesis (or of the 
habilitation thesis), in Romanian and in a foreign 
language of international circulation g) the candidate’s 
own declaration indicating the incompatibility situations 
as stated by the Law nr. 1/2011 in case he / she would 
win the contest or the lack of such situations h) 
documents connected with the possession of the PhD 
diploma: the legalized copy of the PhD diploma or, in 
case the original of the diploma is not recognized in 
Romania, the certificate recognizing the diploma or its 
equalization i) legalized copies of the BA, Ma diplomas, 
of the diploma supplements of other diplomas stating the 
candidate’s studies j) the document proving the 
graduation of the psycho-pedagogical module k) 
legalized copy of the birth certificate l) the copy of the 
ID, passport or any other document stating the 
candidate’s identity m) in case the candidate changed his 
/ her name, copies of the documents presenting this 
change – marriage certificate n) maximum 10 
publications, patent acts or other works of the candidate 
in an electronic electronic, considered to be most 
relevant as personal achievements o) recommendation 
letters from institution or department directors where the 
candidate was hired or matriculated as student Art. 15 
The candidate’s CV has to contain: a) information about 
the graduated studies and the obtained diplomas b) 
information about the professional experience and the 
relevant work places c) information about the research-
development projects conducted by the candidate as 
project director and the obtained grants, indicating the 
financing source, its volume and the main publications 



or patent acts that resulted from the project d) 
information about awards or other elements recognizing 
the candidate’s scientific contribution Art. 16 The 
complete list of the candidate’s works will be structured 
as follows: a) the list of the maximum 10 works 
considered by the candidate to be most relevant for his / 
her professional achievement, attached to the file in an 
electronic format. b) the PhD thesis c) patent acts or 
other titles of intellectual property d) books and chapters 
in books e) articles/full studies, published in 
international scientific magazines f) full publications, 
appeared in the international conferences’ g) other works 
and scientific contributions or contributions from the 
field of the artistic creation Art. 17 (1) The candidates 
for the position of reader or 2nd degree scientific 
researcher have to include 3 names and contact addresses 
of personalities from their filed of interest, from the 
country or from abroad, outside the University of Art 
and Design Cluj - Napoca who have agreed to write 
letters of recommendation on the candidate’s 
professional quality. (2) The candidates for the position 
of professor or 1st degree scientific researcher have to 
include 3 names and contact addresses of personalities 
from their filed of interest, from abroad, from the higher 
education and research institutions listed by the Ministry 
of Education, Research, Youth and Sport according to 
art. 216 line up (2) letter f) from the Law nr. 1/2011, 
who have agreed to write letters of recommendation on 
the candidate’s professional quality. (3) In the case of the 
scientific fields having a Romanian specific, the letter of 
recommendation for the position of professor or 1st 
degree scientific researcher may also be written by 
personalities from Romania, outside the University of 
Art and Design Cluj - Napoca. (4) The scientific fields 
having a Romanian specific are established by an order 
of the Ministry of National Education. 

Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 

University of Art and Design Piaţa Unirii no 31 400098 
Cluj - Napoca 

Comisie :  

 


