
Poziţia 32, Asistent universitar civil 
 

Disciplinele: Informatică aplicată 
 

Universitatea  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU”DIN SIBIU 
Facultatea FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR 
Departament DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE TEHNICE 
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 32 
Funcţie Asistent universitar civil 
Discipline din planul de 
învăţământ Informatică aplicată 

Domeniul ştiinţific Calculatoare și tehnologia informației 
Descriere post Postul de asistent universitar civil, poziţia 32 din statul de funcţii al 

Departamentului Ştiinţe Tehnice, Facultatea de Management Militar. Programul de 
lucru este fix, de 40 de ore săptămânal (8 ore/zi lucrătoare şi ori de câte ori este 
nevoie, conform prevederilor legale). Se subordonează directorului de departament 
şi colaborează cu colegii din departament şi facultate. 
Desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, conform normei 
universitare. 

Atribuţiile/activităţile aferente - Desfăşoară activităţi didactice şi de evaluare, activităţi de tutorat, consultaţii, 
participă la consilii şi comisii în interesul învăţământului, îndrumă lucrări de 
licenţă.  

- Desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare 
ştiinţifică al departamentului. 

- Diseminează rezultatele cercetării prin publicarea de articole în reviste de 
specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

- Elaborează, individual sau în colectiv, cursuri, studii de caz, exerciţii sau 
aplicaţii. 

- Utilizează eficient logistica didactică, participă la activităţi de modernizare a 
cabinetelor de specialitate. 

- Desfăşoară toate activităţile didactice şi ştiinţifice cu respectarea legii, la înalte 
standarde morale şi de calitate. 

- Aplică prevederile legale privind activitatea cu documente clasificate. 
Salariul minim de încadrare 4073 lei 
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial 06.05.2021 

Perioadă înscriere Început                        Sfârşit 
06.05.2021                   22.06.2021 

Data şi ora susţinerii probei 
scrise 

Vor fi anunţate începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei  

Data şi ora susţinerii activităţii de 
seminar 

Vor fi anunţate începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 

Locul susţinerii probelor de 
concurs 

Va fi anunţat începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 

Perioadă susţinere a examenelor Început                        Sfârşit 
07.07.2021                   09.07.2021 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 10.07.2021 

Perioadă de contestaţii Început                        Sfârşit 
12.07.2021                   14.07.2021 

Soluţionarea contestaţiilor şi 
comunicarea rezultatelor 

Început                        Sfârşit 
15.07.2021                   28.07.2021 

Descrierea procedurii de 
concurs Conform metodologiei de concurs 

Tematica şi bibliografia pentru 
concurs 

Tematică 
 
1. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD). Baze de date relaţionale. Tabele. 

Relaţii. Integritate referenţială; 
2. Interogări de selecţie şi interogări parametrice. SQL View - fraza SELECT 

parametrii şi clauze; 
3. Interogări de acţiune şi crosstab; 
4. Formulare în Microsoft Access. Tipuri de formulare. Proprietăţi şi evenimente 

specifice controalelor din formular; 
5. Rapoarte în Microsoft Access. Proiectarea rapoartelor; 
6. Macro şi module în Microsoft Access; 
7. Elemente specifice hărţilor digitale. Straturi tematice. Partajarea hărţilor. 

Importarea datelor de la surse externe; 
8. Date vectoriale. Interogări spaţiale, selecţie după locaţie şi selecţie după 

atribut; 
9. Date raster. Tipuri de date raster. Caracteristici generale ale modelelor digitale 

de elevaţie (DEM). Modelarea terenului–diferențe de nivel, contur, pantă, 



iluminare; Analiza de vizibilitate; 
10. Extensii ale aplicaţiilor GIS specifice mediului militar: Military Analyst. 

 
Bibliografie 

1. Paul Bolstad, GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information System, 
4th Edition, 2012; 

2. Giurgiu Luminiţa, Elemente avansate de Access. Informatică aplicată, Editura 
Academiei Forţelor Terestre, „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2007; 

3. Groh M., Microsoft Access 2010 Bible, Wiley, 2010; 
4. Alexandru Mircea Imbroane, Sisteme Informatice Geografice – Volumul I – 

Structuri de date, Presa Universitară Clujeană, 2012; 
5. Alexandru Mircea Imbroane, Sisteme Informatice Geografice – Volumul II – 

Analiză spaţială şi modelare, Presa Universitară Clujeană, 2018; 
6. Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, 

Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015; 
7. Kovacs Sandor, Access 2000 - implementarea bazelor de date, Editura Albastră, 

Cluj-Napoca, 2003; 
8. Michael de Smith, Michael F. Goodchild, Paul A. Longley, Geospatial Analysis. 

A comprehensive guide to principles techniques and software tools, Ed a 6-a, 
2018; 

9. Johnson Steve, Microsoft Access 2007, Ed. Niculescu, 2008; 
10. Alexandru Teodorescu, Lecţii de Access, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2005; 
11. Tripp Corbin, Learning ArcGIS Pro 2, Second Edition, Packt, 2020; 
12. *** Getting Started with Military Analyst for ArcGIS 9.2, Esri, 2006. 

Listă documente a) Cererea de înscriere la concurs, conform Anexei nr. 9 (din metodologia de 
concurs), semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere 
privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar. 

b) Curriculum vitae (Europass) al candidatului, în format tipărit şi electronic. 
c) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minime şi a celor ale Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de prezentare la concurs, conform Anexei 
nr. 11 (din metodologie). Fişa de verificare este completată şi semnată de către 
candidat. 

d) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a 
diplomei de doctor, iar în cazul în care diploma de doctor nu este obţinută în 
România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

e) Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, pe maxim o pagină pentru fiecare limbă.  

f) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar 
afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de 
incompatibilitate, conform Anexei nr. 13 (din metodologie). 

g) Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 
h) 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. 

i) În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care 
atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui.  

j) Lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi în format electronic. Lista de 
lucrări a candidatului va fi structurată conform Anexei nr. 1 pentru posturile 
de asistent şi lector universitar. 

k) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate 
de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 
proprii şi pentru structura postului scos la concurs, în format electronic, iar în 
cazul în care nu sunt disponibile în format electronic, în format tipărit sau copii 
ale acestora. 

l) Documente referitoare la deţinerea unui cont pe Google Scholar şi pe Web of 
Knowledge (captură de ecran şi link) în vederea determinării coeficientului 
HIRCH în baza articolelor ştiinţifice indexate şi ale citărilor. 

m) Certificat medical de atestare a stării de sănătate eliberat de medicul de familie. 
n) Cazier judiciar. 

Adresa unde se transmite 
dosarul de concurs 

Academia Forţelor Terestre, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu 

 


