
Informații post  
 

Universitatea 
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-
NAPOCA 

Facultatea Facultatea Arte Decorative și Design 

Departament Departamentul Ceramică-Sticlă-Metal 

  

Pozițiaînstatul de 
funcții  

7 

Funcție Asistentuniversitar 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

Materiale, procese, tehnici aplicative; Explorări creative în 
sticlă; Creație obiect sticlă;Design ceramic de ambient; 
Practica; Tehnici aplicative (sticlă); Definitivarea lucrării de 
diploma (ceramică); Definitivarea lucrării de diploma (sticlă) 

Domeniu stiintific Arte plastice, decorative și design 

Descriere post 

Poziţia 7, asistent, disciplinele: Materiale, procese, tehnici 
aplicative; Explorări creative în sticlă; Creație obiect sticlă; 
Design ceramic de ambient; Practica;Tehnici aplicative 
(sticlă); Definitivarea lucrării de diploma (ceramică); 
Definitivarea lucrării de diploma (sticlă) 

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 

2549 lei 

Calendarulconcursului  

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

2017-04-28 

Perioadă înscriere 
Început Sfârșit 

2017-04-28 2017-06-28  

Data susținerii prelegerii 2017-07-14 



Ora susținerii prelegerii 10:00:00 

Locul susținerii 
prelegerii 

str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârșit 

2017-07-14 2017-07-14  

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2017-07-14 2017-07-14  

Perioadă de contestații 
Început Sfârșit 

2017-07-15 2017-07-20  

Tematica probelor de 
concurs 

1. Sticla - mediu de expresie in arta contemporană 
2. Metode de transpunere a proiectului artistic in sticlă  
3. Metode de transpunere a proiectului artistic in 

ceramică 
 

Bibliografie Sticla 
 

BEVERIDGE, Philippa, Ignasi, Doménichi, Pascual, 
Eva, Le verre – art et technique, Editions Vial, Paris, 
2010 
BRAY, Charles, Dictionary of glass, Editura A & C, 
University of Pennsylvania, Londra, Philadelphia, 2001 
CUTLER, Vanessa, New technologies in glass, A & C 
Black, London, 2012 
HAMPSON, Ferdinand, Studio Glass in America – A 
50 year journey, Editura Schiffer, 2012 
MENTASTI BAROVIER, Rosa; Mollo, Rosanna; 
Framarin, Patrizia; Sciaccaluga, Maurizio; Geotti, Anna, 
„Glass throughout Time, History and Technique of 
Glassmaking from the Ancient World to the Present”, 
SkiraEditore, Milan, 2003 
PAPADOPOULOS, George, Lamination – glass 
handbook, E & C Black, London, 2004 
PETRIE, Kevin, Glass and Print, A&C Black, London, 
2006 
SUSAN, Alexandru, Povestea sticlei, Editura Științifică, 
București, 1966 
ARTA – revistă de arte vizuale, editată de Uniunea 
Artiștilor Plastici nr. 16-17/2015, București 
NEW GLASS, Editor VerlagsgesellschaftRitterbach 
mbH, Frechen, 1993 – 2014 
NEW GLASS art & architecture, Editor Uta M. Klotz, 
Koln, 2014 – 2017 



www.bullseyeglass.com  
www.glassart.de  
www.jeremylangford.com/tunnel.jsp.htm  
www.glassandprint.info  
www.kunstsammlungen-coburg.de  
www.verarte.ch   
www.cmorg.org  
 
Bibliografie Ceramică 
 
Abramovici, Rudolf, Materii prime ceramice, 
Ed.Tehnică, 1997 
Teoreanu,Ion, Ciocea Nicolae,Tehnologia produselor 
ceramice si refractare, Volumele I si II, Ed. Tehnică, 
1985 
Budnicov, P, Tehnologia produselor ceramice și 
refractare, Ed. Tehnica, 1980  
Barna, V. Utilajul și tehnologia produselor de cermică 
fină”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981;  
Bechescu, D., Cuptoare și utilaje în industria silicaților, 
Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1973  
Ismail, G., Materii prime pentru sticlă, Ed. Didactică şi  
Pedagogică, Bucureşti, 1966;  
Moraru,E., Tehnologia sticlei, Ed. Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti, 1963 
Cumming, Elizabeth, Le mouvement Art & Crafts, Paris, 
C. S. Graphis,1999. 
Emmanuel Cooper, The Potter’s Book of Glaze Recipes, 
A&C Black, London; University Pennsylvania Press, 
Philadelphia, 1980, 2004 
Mary Rogers, On  Pottery and Porcelain, Chilton Book 
Co (July 1986) 
Richard Zakin, Ceramics-Mastering the Craft  Pottery 
crafts 
500 Vases, Contemporary Explorations of a Timeless 
Form, Ed. Lark Crafts, A Division of Sterling Publishing 
Co., Inc. New York/London, 2008 
http://ceramicartsdaily.org/clay-tools/making-clay-
tools/a-close-inspection-of-a-custom-clay-tool-kit/  
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-glaze-recipes/glaze-
chemistry-ceramic-glaze-recipes-2/chemistry-for-potters-
a-simplified-explanation-of-common-glaze-mat  
http://ceramicartsdaily.org/firing-techniques/raku-firing-
techniques/a-colorful-variation-on-the-naked-raku-firing-
technique/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi 



http://www.lakesidepottery.com/Pages/Kintsugi-art-
example-gallery.htm 
http://www.lakesidepottery.com/Pages/kintsugi-
repairing-ceramic-with-gold-and-lacquer-better-than-
new.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raku_ware 
http://ceramicartsdaily.org/free-gifts/successful-tips-and-
techniques-for-raku-firing-how-to-select-raku-clays-
glazes-kilns-and-combustibles/ 
http://www.raku-yaki.or.jp/e/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5TQPZfsi3ek 
https://www.youtube.com/watch?v=T3G4XCa4W3I 
http://ceramicartsdaily.org/category/pottery-making-
techniques/handbuilding-techniques/ 

      https://www.youtube.com/watch?v=18MRGJtidaI 

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 prezentateîndosar; b) o propunere de dezvoltare 
a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere 
didactic, în cazul posturilordidactice, 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 acestorsituaţii 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 
modululuipsiho pedagogic, 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-dezvoltarepe 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 Artăşi Design din Cluj-
Napoca, care au acceptat să elaboreze scrisori de 
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 
candidatului. (2) Candidaţii la posturile de professor 
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 professor 
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. 

Adresaunde se 
transmitedosarul de 
concurs 

Universitatea de Arta si Design PiaţaUnirii nr 31 400098 
Cluj - Napoca 

Comisie :  

Renunță 

 

Universitatea UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 

Facultatea Facultatea Arte Decorative și Design 

Departament Departamentul Ceramică-Sticlă-Metal 

  

Poziția în 
statul de 
funcții  

7 

Funcție Asistent universitar 

Disciplinele 
din planul de 
învățământ 

Materiale, procese, tehnici aplicative; Explorări creative în sticlă; 
Creație obiect sticlă; Design ceramic de ambient; Practica; Tehnici 
aplicative (sticlă); Definitivarea lucrării de diploma (ceramică); 
Definitivarea lucrării de diploma (sticlă) 

Domeniu Arte plastice, decorative și design 



stiintific  

Descriere post 

Poziţia 7, asistent, disciplinele: Materiale, procese, tehniciaplicative; 
Explorări creative în sticlă; Creație obiect sticlă; Design ceramic de 
ambient; Practica; Tehnici aplicative (sticlă); Definitivarea lucrării de 
diploma (ceramică); Definitivarea lucrării de diploma (sticlă) 

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 

2549 lei 

Calendarul 
concursului 

 

Data publicării 
anunţului în 
Monitorul 
Oficial 

2017-04-28 

Perioadă 
înscriere 

Început Sfârșit 

2017-04-28 2017-06-28  

Data susținerii 
prelegerii 

2017-07-14 

Ora susținerii 
prelegerii 

10:00:00 

Locul susținerii 
prelegerii 

MateiCorvin street nr. 6, Cluj-Napoca 

Perioadă 
susținere a 
probelor de 
concurs 

Început Sfârșit 

2017-07-14 2017-07-14  

Perioadă 
comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

2017-07-14 2017-07-14  

Perioadă de 
contestații 

Început Sfârșit 

2017-07-15 2017-07-20  

Tematica 1. Sticla - mediu de expresie in arta contemporană 



probelor de 
concurs 

2. Metode de transpunere a proiectului artistic in sticlă  
3. Metode de transpunere a proiectului artistic in ceramică 

 
Bibliografie Sticla 

 
BEVERIDGE, Philippa, Ignasi, Doménichi, Pascual, Eva, Le 
verre – art et technique, Editions Vial, Paris, 2010 
BRAY, Charles, Dictionary of glass, Editura A & C, University 
of Pennsylvania, Londra, Philadelphia, 2001 
CUTLER, Vanessa, New technologies in glass, A & C Black, 
London, 2012 
HAMPSON, Ferdinand, Studio Glass in America – A 50 year 
journey, Editura Schiffer, 2012 
MENTASTI BAROVIER, Rosa; Mollo, Rosanna; Framarin, 
Patrizia; Sciaccaluga, Maurizio; Geotti, Anna, „Glass throughout 
Time, History and Technique of Glassmaking from the 
Ancient World to the Present”, SkiraEditore, Milan, 2003 
PAPADOPOULOS, George, Lamination – glass handbook, E & 
C Black, London, 2004 
PETRIE, Kevin, Glass and Print, A&C Black, London, 2006 
SUSAN, Alexandru, Povestea sticlei, Editura Științifică, 
București, 1966 
ARTA – revistă de arte vizuale, editată de Uniunea Artiștilor 
Plastici nr. 16-17/2015, București 
NEW GLASS, Editor VerlagsgesellschaftRitterbach mbH, 
Frechen, 1993 – 2014 
NEW GLASS art & architecture, Editor Uta M. Klotz, Koln, 2014 
– 2017 
www.bullseyeglass.com  
www.glassart.de  
www.jeremylangford.com/tunnel.jsp.htm  
www.glassandprint.info  
www.kunstsammlungen-coburg.de  
www.verarte.ch   
www.cmorg.org  
 
Bibliografie Ceramică 
 
Abramovici, Rudolf, Materii prime ceramice, Ed.Tehnică, 1997 
Teoreanu,Ion, Ciocea Nicolae,Tehnologia produselor ceramice si 
refractare, Volumele I si II, Ed. Tehnică, 1985 
Budnicov, P, Tehnologia produselor ceramice și refractare, Ed. 
Tehnica, 1980  
Barna, V. Utilajul și tehnologia produselor de cermică fină”, Ed. 
Didactică și Pedagogică, București, 1981;  
Bechescu, D., Cuptoare și utilaje în industria silicaților, Ed. 



Didactică și Pedagogică, București, 1973  
Ismail, G., Materii prime pentru sticlă, Ed. Didactică şi  
Pedagogică, Bucureşti, 1966;  
Moraru,E., Tehnologia sticlei, Ed. Didactica si Pedagogica, 
Bucuresti, 1963 
Cumming, Elizabeth, Le mouvement Art & Crafts, Paris, C. S. 
Graphis,1999. 
Emmanuel Cooper, The Potter’s Book of Glaze Recipes, A&C 
Black, London; University Pennsylvania Press, Philadelphia, 
1980, 2004 
Mary Rogers, On  Pottery and Porcelain, Chilton Book Co (July 
1986) 
Richard Zakin, Ceramics-Mastering the Craft  Pottery crafts 
500 Vases, Contemporary Explorations of a Timeless Form, Ed. 
Lark Crafts, A Division of Sterling Publishing Co., Inc. New 
York/London, 2008 
http://ceramicartsdaily.org/clay-tools/making-clay-tools/a-close-
inspection-of-a-custom-clay-tool-kit/  
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-glaze-recipes/glaze-chemistry-
ceramic-glaze-recipes-2/chemistry-for-potters-a-simplified-
explanation-of-common-glaze-mat  
http://ceramicartsdaily.org/firing-techniques/raku-firing-
techniques/a-colorful-variation-on-the-naked-raku-firing-
technique/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kintsugi 
http://www.lakesidepottery.com/Pages/Kintsugi-art-example-
gallery.htm 
http://www.lakesidepottery.com/Pages/kintsugi-repairing-
ceramic-with-gold-and-lacquer-better-than-new.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Raku_ware 
http://ceramicartsdaily.org/free-gifts/successful-tips-and-
techniques-for-raku-firing-how-to-select-raku-clays-glazes-kilns-
and-combustibles/ 
http://www.raku-yaki.or.jp/e/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5TQPZfsi3ek 
https://www.youtube.com/watch?v=T3G4XCa4W3I 
http://ceramicartsdaily.org/category/pottery-making-
techniques/handbuilding-techniques/ 

      https://www.youtube.com/watch?v=18MRGJtidaI 

Descrierea 
procedurii de 
concurs 

Anexa 1 la Metodologia UAD de concurs pentru ocupareaposturilor 

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 

 


