
Nume câmp Descriere 

Universitatea Universitatea Constantin Brâncu;i din Târgu-Jiu 

Facultatea Facultatea de Științe Economice  
Departamentul Management si Administrarea afacerilor 

Poziția în statul de funcții 5 

Funcție Profesor universitar 

Discipline din planul de învățământ Macroeconomie; 

Doctrine economice contemporane; 

Ecoturism ;i turism rural╉ 
Macroeconomie. 

Domeniu ;tiințific Economie 

Descrierea postului scos la concurs Post profesor universitar, poziția ｵ, Departamentul de 
Management si Administrarea Afacerilor. 
Disciplinele din structura postului se regăsesc în 
planurile de învăţământ ale programelor de studii 
universitare de licență din cadrul facultăţii.  
Scoaterea la concurs a postului mai sus menţionat a 
avut în vedere faptul că majoritatea disciplinelor din 
cadrul postului se regăsesc în planurile de învăţământ 
ale celei mai solicitate specializări de licenţă de la 
examenele de admitere din ultimii ani şi anume 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor. 
Oportunitatea scoaterii la concurs a acestui post a avut 
în vedere perspectiva reevaluării programelor de 
licenţă FB si ECTS în perioada următoare  în vederea 
reacreditării.  
Începând cu anul universitar 2016-2017, se va 
şcolariza, alături de cele ｴ programe deja existente 
programul universitar de licenţă Informatică 
economică, pondere semnificativă din disciplinele 
postului regăsindu-se şi în planul de învăţământ al 
acestei specializări.  
Totodată, scoaterea la concurs a acestui post de 
profesor universitar este justificată de necesitatea 
dezvoltării unei politici de resurse umane sustenabile, 
orientată spre consolidarea activităţilor de cercetare, ca 
element fundamental al activităţii de predare, mai ales 
că pentru anul universitar ｲ016-2017 s-a iniţiat 
încadrarea unui nou program de masterat in domeniul 
Administrarea afacerilor si înfiinţarea a trei programe 
de studii post universitare . 

Atribuții Norma didactică 〉disciplinele postului《╈  
Macroeconomie - ｲ ore activități de predare; 

Doctrine economice contemporane -ｲ ore activități de 
predare + 3 ore seminarizare; 



Ecoturism și turism rural - ｲ ore activități de predare 
+ 2 ore seminarizare; 

Macroeconomie - 6 ore seminarizare; 

-Consultații -2 ore 

-Activități de evaluare – 2 ore 

-Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență – 0,5 ore 

Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei nr. 
ｱ/ｲｰｱｱ şi fişei postului, care se va întocmi ca anexã la 
contractul de muncă. 

Salariul de încadrare 3220 lei 

Data publicării anunţului în monitorul 
oficial 

10.05.2016 

Perioada de început ;i sfâr;it de înscriere 10 mai 2016 - 1 iulie 2016 

  

Data, ziua din săptămână ;i ora 
susținerii prelegerii 

18 iulie 2016, luni, ora 10 

 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Științe Economice, sala B110, Str. 

Victoria 24, Tîrgu-Jiu, Gorj 

Datele de susţinere a probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor etc. 
 

18 iulie 2016 

Data de comunicare a rezultatelor 19 iulie 2016 

Perioada de început ;i sfâr;it de 
contestații 

20-26 iulie 2016 

Tematica probelor de concurs Pentru candidaţii proveniţi din învăţământul superior 
se verifică îndeplinirea standardelor minimale pentru 
ocuparea postului de profesor în conformitate cu 
OMEN nr. ｴｲｰｴ/ｲｰｱｳ şi cu Metodologia pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare a 
Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu. 
Candidaţii ce provin din afara învăţământului 
superior susţin ;i o probă ce constă în prelegere 
publică, în prezența comisiei de concurs, având 
următoarea tematică╈ 
Disciplina: Macroeconomie 

Tematică:  
1. Macroeconomia – expresie a agregării 

comportamentelor economice 
2. Creşterea  şi  dezvoltarea  economică 
3. Echilibrul  şi  dezechilibrul economic 
4. Ciclicitatea economică 
5. Venitul, consumul, economiile şi investiţiile 
6. Piaţa de capital 〉financiară《 
7. Piaţa  muncii ;i ;omajul 
8. Piaţa  monetară. Dobânda 



Bibliografie: 
1. Bentoiu, Claudia, Bălăceanu Cristina, 

Macroeconomie, Editura C.H. Beck, Bucure;ti, 
2012  

2. Crețoiu, Gh., Cornescu V., Bucur, I., Economie, 
ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucure;ti,  ｲｰｱｱ 

3. Dornbush, R., Fisher, S., Startz, R., 
Macroeconomie, Editura Economică, 
Bucureşti, ｲｰｰｷ 

4.  Hubbard, R. Glenn, Garnett, Anne M., Lewis 
Philip,  O'Brien Anthony P., Macroeconomics, 
4th edition, Pearson Education, 2015 Australia 

5. Lipsey, Richard G., Chrystal, Alec K., 
Principiile economiei, Editura Economică, 
Bucureşti, ｲｰｰｲ 

6. Popescu Constantin, Gavrilă Ilie, Ciucur 
Dumitru, Teorie economică generală, 
Macroeconomie, Editura ASE, Bucureşti, ｲｰｰｵ 

7. Popescu Gheorghe H.,  Ciurlau Cristian Florin, 
Macroeconomie, Editura Economică, 
Bucure;ti, ｲｰｱｳ 

8. Samuelson P., Nordhaus, W., Economie, Ed. 
Teora, Bucureşti, ｲｰｰｱ 

9. Sexton Robert L., Exploring Macroeconomics, 
7th edition, Cengage Learning, USA, 2016 

10. Stiglitz, J., Walsh, C., Economie, Editura 
Economică, Bucureşti, ｲｰｰｵ 

Disciplina: Doctrine economice contemporane 

Tematică:  
1. Gândirea economică şi importanţa studierii ei 
2. Doctrine economice precontemporane 
3. Reacţii faţă de liberalismul economic clasic 
4. Marxismul 
5. Liberalismul economic neoclasic  
6. Keynesismul 
7. Evoluţia postbelică a keynesismului╈ 

neokeynesismul şi postkeynesismul 
8. Neoclasicismul şi neoliberalismul 

contemporan 
9. Gândirea economică din România 

Bibliografie: 
1. Beaud Michel, Dostaler Gilles – Gandirea 

economică de după Keynes, Eurosong &Book, 
Bucuresti, 2000 

2. Constantinescu N.N. – Istoria gândirii 
economice romaneşti. Studii, Economică, 
Bucureşti, ｱ999 

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=70833
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=70834


3. Crăciuneanu, V., Teorii si doctrine economice 
de la Aristotel la Samuelson, Editura 
Universitară, Bucure;ti, ｲｰｱｳ 

4. Friedman, M., - Capitalismul şi libertatea, 
Editura Enciclopedică, Bucureşti, ｱ99ｵ 

5. Rogojanu, Angela, Stapanii ideilor economice 
in Antichitate si in Evul Mediu vol. 1, Editura 
Economică, Bucure;ti, ｲｰｰ9 

6. Rogojanu, Angela, Stapanii ideilor economice 
epoca moderna, vol. 2, Editura Economică, 
Bucure;ti, ｲｰｰ9 

7. Rogojanu, Angela, Stapanii ideilor economice 
vol. III: Secolul XIX prima parte, Editura 
Economică, Bucure;ti, ｲｰｱｰ 

8. Schefold, Bertra, Contributions to the History 
of Economic Thought, Routledge, USA, 2015 

9. Sută-Selejan Sultana – Doctrine şi curente în 
gândirea economică, All, Bucureşti, ｱ99ｴ 

10. Taşnadi, Al., 〉coord.), - Doctrine economice, 
Editura ASE, Bucureşti, ｲｰｰｱ 

Disciplina: Ecoturism ;i turism rural 
Tematică:  

1. Dezvoltarea durabilă a turismului 
ｲ. Ecoturismul, între teorie şi practică 
3. Identificarea tendinţelor de dezvoltare a 

ecoturismului pe plan internaţional 
ｴ. Premisele dezvoltării ecoturismului în România  
ｵ. Iniţiative pentru dezvoltarea ecoturismului în 

România 
ｶ. Noţiuni introductive despre turismul rural  
7. Dezvoltarea turismului rural în România 

Bibliografie: 
1. Baltaretu, A. M., Ecoturism si dezvoltare 

durabilă, Editura Prouniversitaria, Bucuresti, 
2007 

2. Bran, F., Nistoreanu, P., Simon, T., Ecoturism, 
Editura Economica, Bucureşti, ｲｰｰｰ 

3. Dashper Katherine, Rural Tourism: An 
International Perspective, Cambridge Scholars 
Publishing, , UK, 2014 

4. David, L., Edgell, Sr, Managing Sustainable 
Tourism. A legacy for the future, Routledge, 
USA,  2016 

5. Drumm, A., Moore, A., Ecotourism 
Development, A Manual for Conservation 
Planners and Managers, Volume l An 

https://www.google.ro/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bertra+Schefold%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


Introduction to Ecotourism Planning Volume l, 
The Nature Conservancy, USA, 2005 

6. Fennell David A., Ecotourism, 4th edition, 
Routdge USA, 2015 

7. Matei, Elena, Ecoturism, Editura Universitarp, 
Bucuresti, 2011 

8. Nistoreanu P., Ecoturism si turism rural, 
Editura ASE, Bucureşti, ｲｰｰｶ 

9. Nistoreanu, Puiu, Gheres, Marinela, Turism 
rural. Tratat, Editura C.H.Beck, Bucure;ti, ｲｰｱｰ 

Descrierea procedurii de concurs Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
învăţământul superior aprobată prin H.G. nr. ｴｵｷ din 
ｰｴ.ｰｵ.ｲｰｱｱ, cu modificările ulterioare, Legea educaţiei 
naţionale nr. ｱ/ｲｰｱｱ, cu modificările ulterioare şi 
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice şi 
de cercetare a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din 
Târgu Jiu. 

Lista de documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea 
unui post didactic candidatul întocmeşte un dosar 
care conţine următoarele documente╈  
A1. Cerere de înscriere la concurs înregistrată în 
termenul legal de înscriere, semnată de candidat 
şi datată, care include o declaraţie pe propria 
răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar (în original);  
A2. propunerea de dezvoltare a carierei 
universitare a candidatului, atât din punct de 
vedere didactic, cât şi din punct de vedere al 
activităţilor de cercetare ştiinţifică╉ propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maxim ｱｰ 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaţilor╉  
A3. curriculum vitae al candidatului în format 
tipărit şi în format electronic care trebuie să 
includă informaţii despre╈ studiile efectuate şi 
diplomele obţinute╉ experienţa profesională şi 
locurile de muncă relevante╉ informaţii despre 
proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a 
condus ca director de proiect sau în care a activat 
ca membru, indicându-se pentru fiecare sursa de 
finanţare╉ informaţii despre premii sau alte 
elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului;  

http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=6231
http://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=60976


Aｴ. lista de lucrări ale candidatului în format 
tipărit 〉în original, semnat pe fiecare pagină《. Lista 
completă de lucrări ale candidatului va fi 
structurată astfel╈ lista celor maximum ｱｰ 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 
în lista completă de lucrări ale candidatului╉ teza 
sau tezele de doctorat; brevete de invenţie şi alte 
titluri de proprietate industrială şi intelectuală╉ 
cărţi şi capitole în cărţi╉ articole / studii publicate 
în reviste din fluxul ştiinţific internaţional 
principal╉ publicaţii in extenso, apărute în lucrări 
ale principalelor conferinţe internaţionale de 
specialitate╉ alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice 
sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice╉  
Aｵ. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 
specifice postului, completată şi semnată de către 
candidat, în format tipărit 〉în original, semnată pe 
fiecare pagină《╉ 
Aｶ. 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, în copie 
legalizată, sau copia după Ordinul de ministru 
care confirmă acordarea titlului de doctor《╉  
Aｷ. rezumatul tezei de doctorat în limba română 
şi într-o limbă de circulaţie internaţională 
〉maximum o pagină pentru fiecare limbă╉  
A8. alte diplome care atestă studiile candidatului╈ 
copii ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului 〉diplomă de bacalaureat, licenţă, 
master/studii aprofundate, certificatul ce atestă 
pregătirea psihopedagogică 〉cu excepțiile 
prevăzute în regulamentul UCB), etc.) sau, în 
cazul în care diplomele originale nu sunt 
recunoscute în România, atestatele de 
recunoaştere sau echivalare a acestora╉ copii după 
alte diplome care atestă studiile candidatului. 
Copiile se semnează de candidat pentru certificare 
„conform cu originalul”╉  



A9. foile matricole, suplimente de diplomă sau 
situaţiile şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de 
studii;  
Aｱｰ. copia cărţii de identitate╉  
Aｱｱ. copii după documente care atestă 
schimbarea numelui, dacă este cazul 〉certificat de 
căsătorie sau dovada schimbării numelui《╉ 
Aｱｲ. declaraţie pe propria răspundere a 
candidatului că nu se află în nicio situaţie de 
incompatibilitate prevăzută în Legea nr. ｱ/ｲｰｱｱ, 
Legea Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru 
emisă la nivel national; 
A13. certificat medical din care rezultă că este apt 
să desfăşoare activitate didactică╉  
Aｱｴ. lista de referenţi cu datele de contact ale 
acestora 〉pentru posturile de conferenţiar 
universitar, profesor universitar《╈ cel puțin ｳ 
personalități din domeniul respectiv din țară sau 
din străinătate, exterioare UCB, care au acceptat să 
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la 
calitățile profesionale ale candidatului; 
Aｱｵ. documentul de plată a taxei de înscriere la 
concurs; 
Aｱｶ. declaraţie de asumare a răspunderii, în 
original 〉olograf《 semnat de candidat 〉declaraţia 
trebuie să afirme corectitudinea datelor din dosar 
şi faptul  că acestea se referă la propriile activităţi 
şi realizări, în caz contrar candidatul suportând 
consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare《╉ 
A17. mapa cuprinzând maximum zece dintre 
lucrările considerate cele mai semnificative ale 
candidatului, în formă scan pe suport electronic 
〉CD《. În plus, suportul electronic va cuprinde şi 
lista de lucrări a candidatului cf. A4 în format 
word. 
Dosarul de concurs va avea pagină de gardă ;i 
Opis. 

Adresa unde se trimite dosarul de 

concurs 

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, 
Str. Unirii, nr. 36, Târgu-Jiu, județul Gorj 

Comisie  



Metodologie Se încarcă fi;iere cu extensia doc, docx sau PDF. 
Mărimea maximă acceptată a unui fi;ier este de 
10MB. 

 

 


