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Universitatea Constantin Brâncu;i din Târgu-Jiu
Facultatea de Științe Economice
Finanțe ;i Contabilitate
18
Lector universitar
-Bănci şi instituţii financiare internaţionale
-Metodologia cercetării științifice în economie
-Operaţiunile instituţiilor de credit
-Economia întreprinderii
-Economie europeană
-Economia serviciilor
Economie
Post lector universitar, poziția 18, Departamentul de Finanțe
;i Contabilitate. Disciplinele din structura postului se
regăsesc în planurile de învăţământ ale programelor de studii
universitare de licență ;i masterat din cadrul facultăţii.
Oportunitatea scoaterii la concurs a acestui post are în vedere
următoarele
 realizarea obiectivelor din planul de dezvoltare al
Facultăţii de Ştiinţe Economice în special în ce priveşte
resursa umană
 perspectiva reevaluării programelor de licenţă ECTS şi
FB, respectiv a programului de masterat BA, în vederea
reacreditării
 postul respectiv cuprinde, în principal, discipline la
programe de studiu cerute de către elevi şi studenţi la
examenele de admitere din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice (spre exemplu ECTS, AATS şi FGPE .
S-a avut totodată în vedere faptul că în ultimii doi ani la
departamentul de Finanţe şi Contabilitate numărul titularilor
a scăzut de la
la
două cadre cu grad de profesor univ.,
respectiv un asistent univ.) urmând ca în următorii ani, cel
puţin un cadru didactic care deţine gradul didactic de
profesor , să se pensioneze.
Valoarea ştiinţifică care se pretinde candidaţilor este una
ridicată, aşa cum reiese şi din „Condiţiile specifice privind
înscrierea la concurs pentru ocuparea funcţiei de lector
universitar”.
Totodată, scoaterea la concurs a unui post de lector
universitar este justificată de necesitatea dezvoltării unei
politici de resurse umane sustenabile, orientată spre

Domeniu ;tiințific
Descrierea postului scos la
concurs

Atribuții

Salariul de încadrare
Data publicării anunţului în
monitorul oficial
Perioada de început ;i
sfâr;it de înscriere
Data, ziua din săptămână ;i
ora susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii
Datele de susţinere a
probelor de concurs,
inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.
Data de comunicare a
rezultatelor

consolidarea activităţilor de cercetare, ca element
fundamental al activităţii de predare.
Având în vedere componenţa postului scos la concurs, în
sensul că disciplinele cuprinse, conform planurilor de
învăţământ în vigoare, sunt obligatorii, precum şi cele
prezentate anterior, postul de la poziţia
din statul de
funcţii al Departamentului de Finanţe şi Contabilitate –
lector, prezintă perspective pentru viitor.
Totodată, analizând componenţa postului
– lector, scos la
concurs, se observă necesitatea formării unui titular pentru
disciplinele „Bănci şi instituţii financiare internaţionale” şi
„Operaţiunile instituţiilor de credit” nu au stat la baza altor
posturi scoase la concurs anterior).
Norma didactică disciplinele postului
Bănci şi instituţii financiare internaţionale – 2 ore activităţi de
predare şi ore activităţi de seminar
Metodologia cercetării ştiinţifice în economie – 6 ore activități
de seminar
Operaţiunile instituţiilor de credit – ore activităţi de predare
şi ore activităţi de seminar
Economia întreprinderii - 2 ore activități de seminar
Economie europeană - 1 oră activităţi de seminar Economia
serviciilor - 2 ore activități de seminar
Activităţi de evaluare – 2 ore
Activităţi de cercetare potrivit Legii Educaţiei nr. /
şi
fişei postului, care se va întocmi ca anexã la contractul de
muncă.
1.984 lei
10.05.2016
10 mai 2016 - 01 iulie 2016
18 iulie 2016, luni, ora 12
Facultatea de Științe Economice, sala B110, Str. Victoria 24,
Tîrgu-Jiu, Gorj
18 iulie 2016

19 iulie 2016

Perioada de început ;i
sfâr;it de contestații
Tematica probelor de
concurs

20-26 iulie 2016
Pentru candidaţii proveniţi din învăţământul superior se
verifică îndeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea
postului de lector în conformitate cu OMEN nr.
/
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: Operaţiunile instituţiilor de credit
Tematică:
1. Operaţiunile active ale instituţiilor de credit
2. Operaţiunile pasive ale instituţiilor de credit
3. Dobânda element central al costului produselor bancare
4. Titlurile de credit folosite în operațiunile bancare
5. Rolul depozitelor bancare în activitatea instituţiilor de credit
6. Principiile ;i elementele creditării
7. Garanţiile asiguratorii
8. Creditele neperformante şi modalităţi de recuperare a lor
9. Riscurile bancare
10. Instrumente şi modalităţi de plată
11. Sisteme de plăţi şi servicii bancare privind transferurile
electronic de fonduri
Bibliografie
1. Căpraru B., Activitatea bancara. Sisteme, operaţiuni si practici. Ediţia
2, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2. Dardac N., Barbu T., Monedă, bănci şi politici monetare, Editura
Didactică şi Pedagogică,
3. Ghencea S., Sistemul plăţilor interbancare – concepte, instrumente,
procedee, transferuri, riscuri, securitate, Editura Economică,
2007;
4. Hete;-Gavra Iosif, Activitatea ;i operațiunile instituțiilor de credit,
Editura MIRTON Timi;oara

;

5. Medar L.I., Operaţiunile instituţiilor de credit, Editura Academinca
Brâncuşi, Tg-Jiu, 2004;
6. Nedelcu M, Stănescu C., Produse şi servicii bancare, Editura
Universitară, Bucureşti,
7. Rădoi M.-A., Managementul produselor şi serviciilor bancare, Editura
Economică, Bucureşti,
8. Stoica Maricica, Gestiune bancară, Ed. LuminaLex, Bucureşti,
9. Reguli de sistem ale ReGIS ver. 11 din 01.01.2011- Banca Naţionala

a Romaniei;
10. Reguli de sistem ale SENT, versiunea 14, Consiliul de
Administraţie al STFD – TRANSFOND S.A. din data de
27.10.2009;
11. Regulament BNR nr. 9/2007 privind monitorizarea sistemelor de
plăţi , a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente
financiare şi a instrumentelor de plată
12. Legea 227/2007 privind instituțiile de credit şi adecvarea
capitalului şi modificările ulterioare
13. Legea nr.

/

privind supravegherea suplimentară a

instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de
reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a
societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat
financiar;
14. Legea nr.

/

privind serviciile de plată;

15. Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda
electronica;
16. Legea nr.312 din 28 iunie 2004.
17. Ordonanta de Urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori şi Legea nr. 288/2010
Disciplina Bănci şi instituţii financiare internaţionale
1. Fondul Monetar Internaţional
2. Instituţiile Băncii Mondiale
3. Banca Reglementărilor Internaţionale
4. Banca Centrală Europeană
5. Sistemul European de Supraveghere Financiară
6. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)
7. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
8. Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN)
9. Organizaţia Mondială a Comerţului
10. Organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare economică
Bibliografie
1. Aniţei N.C., Instituţii financiare internaţionale, Editura Lumen, Iaşi,
Romania, 2011;
2. Anton Sorin Gabriel, Instituţii financiar-bancare internaţionale, C.H.
Beck, 2013;
3. Bidilean V., Uniunea Europeană. Instituţii, Politici, Activităţi, Editura
Editura Universitară,
4. Bădulescu D., Globalizarea și Băncile, Editura economică, Bucure;ti,
2007
5. Cernea S., Monedă şi finanţe internaţionale,Editura universităţii de
Vest, 2012;
6. Sută N., Sută-Selejan S., Comerţ internaţional şi politici comerciale

contemporane, vol. I, Ediţia a XII-a, Editura Economică, Bucureşti,
2003;
7. Popescu A., Dinu A., Jinga I. Organizaţii europene şi euroatlantice,
Editura Economică, 005.
8. Statutul de înfiinţare al Fondului Monetar Internaţional
9. Statutul SEBC şi BCE
10.
Statutul Băncii Reglementărilor Internaţionale
11. Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene
12. Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din
16 aprilie 2014
Disciplina: Metodologia cercetării ;tiințifice în economie
Tematică:
1. Organizarea activității de cercetare ;tiințifică.
2. Tehnici ;i strategii ;tiințifice operaționale individuale. Cercetarea
ştiinţifică pentru realizarea lucrării de licenţă, disertaţie.
3. Etapele cercetării ştiinţifice individuale. Diseminarea rezultatelor
cercetării individuale.
4. Etapele şi dinamica procesului de cercetare ştiinţifică.
5. Modele de regresie. Utilizarea pachetelor de programe
specializate pentru prelucrarea automată a datelor – SPSS, Excel
în cercetarea economică.
6. Redactarea lucrărilor ştiinţifice.
Bibliografie
1. Baban, A. (2002), Metodologia cercetarii calitative, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
2. Constantinescu, N.N. (1998), Probleme ale metodologiei de cercetare
în stiinţa economică, Editura Economică, Bucuresti.
3. Ethridge, D. (2004), Research Methodology in Applied Economics, 2nd
Edition, Blackwell Publishing House.
4. Popescu, C. şi colectiv
, Metodologia cercetării ştiinţifice
economice, Editura ASE, Bucureşti.
5. Ristea, A.L., Franc, V.I. (2013), Metodică în cercetarea ştiinţifică,
Editura Expert, Bucureşti.
6. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin (2006), Cercetarea în economie şi
management. Repere epistemologice şi metodologice, Editura
Economică, Bucure;ti.
Disciplina: Economia serviciilor
Tematică:
1. Serviciile domeniu al activităţii umane şi al teoriei economice
2. Diferenţieri intre bunuri si servicii
3. Caracteristicile serviciilor
4. Dematerializarea activităţilor şi noul tip de creştere şi dezvoltare
economică
5. Sectorul economic al serviciilor

6. Sfera de cuprindere şi clasificarea serviciilor
7. Piaţa serviciilor cererea şi oferta de serviciu
8. Serviciile, nivelul de trai şi calitatea vieţii
Bibliografie
1. Angelescu C, Jula D, Cetină I., Dezvoltarea serviciilor pentru
populaţie şi timpul liber, Editura Politică, Bucureşti,
2. Bobirca A., Serviciile în economia dematerializată, Editura
Economica, Bucureşti
;
3. Cristureanu C., Tranzacţii internaționale în economia imaterială,
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
4. Funaru M., Comerţul internaţional cu servicii, Editura: CH Beck,
2013;
5. Ioncică M., Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti,
;
6. Minciu R., Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucureşti,
;
7. Stavrositu S., Managementul calităţii serviciilor si ospitalitatea in
restaurante, gastronomie, hoteluri, Editura Hors Collection, 2014;
Disciplina: Economia întreprinderii
Tematică:
1. Întreprinderea definiţie, rol şi obiective
2. Tipologia întreprinderilor. Teorii privind întreprinderea
3. Crearea, amplasarea, dezvoltarea şi lichidarea întreprinderilor
4. Structura organizatorică a întreprinderii
5. Resursele şi activităţile întreprinderii
6. Importanţa şi conţinutul planului de afaceri
7. Piaţa – punct de pornire în elaborarea unui plan de afaceri
8. Informaţii financiare. Evaluarea viabilităţii şi profitabilităţii
afacerii
Bibliografie
1. Bădulescu D., Bădulescu A., Vancea M., Economia întreprinderii,
Editura Universităţii din Oradea, 2008;
2. Epure D.T., Economia întreprinderii, Editura Muntenia, Constanţa,
2009;
3. Hapenciuc V., Economia întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
2008;
4. Nistorescu T., Constantinescu D., Economia întreprinderii, Editura
Universităţii din Craiova,
;
5. Popescu A.M, Analiza şi evaluarea întreprinderii, Editura
Economică, Bucureşti
6. Toma, S.G., Bazele economiei întreprinderii, Bucureşti Editura ASE,
2007;
7. Vărzaru M, Economia întreprinderii. Noţiuni fundamentale, Editura
Universitaria, Craiova, 2014;
8. Legea /
actualizată.
Disciplina: Economie europeană
Tematică:

1. Etape în evoluţia integrării europene
2. Instituţiile Uniunii Europene
3. Politica comercială a UE
4. Politica agricolă comună
5. Relaţiile externe ale UE
6. Piaţa muncii în UE
Bibliografie
1. Creţoiu Gh., Chirilă M., Economie mondială, Editura Porto-Franco,
Galați,
2. Dinu M., Socol C., Marina; M., Economie europeană: o preyentare
sinoptică, Editura Economică,
3. Duduială Popescu L., Economie europeană, Editura Academica
Brâncuşi,
4. Dumitrescu S., Bal A., Economie mondială, Editura Economică,
Bucure;ti,
5. Dodescu A., Economia integrării europene, Editura Universității din
Oradea, 2014;
6. Milea (Rezeanu) O.M., Economie europeană, Editura Universitară,
2014.

Descrierea procedurii de
concurs

Lista de documente

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
aprobată prin H.G. nr.
din
. .
, cu modificările
ulterioare, Legea educaţiei naţionale nr. /
, cu modificările
ulterioare şi Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice
şi de cercetare a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu
Jiu.
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post
didactic candidatul întocmeşte un dosar care conţine
următoarele documente
Al. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat ;i care
include o declaraţie pe proprie răspundere privind
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar
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
pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor
A . 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, indicânduse pentru fiecare sursa de finanţare informaţii despre premii

sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului;
A . 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
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 . fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice
postului, completată şi semnată de către candidat, în format
tipărit în original, semnată pe fiecare pagină
A6. 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);
A7. 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 de
pregătire psihopedagogică (cu excepțiile specificate în art.13 din
metodologia 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
A10. copia cărţii de identitate
A . copii după documente care atestă schimbarea numelui,
dacă este cazul certificat de căsătorie sau dovada schimbării
numelui);

Adresa unde se trimite
dosarul de concurs
Comisie
Metodologie

A12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se
află în nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea nr.
1/2011, Legea Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru emisă
la nivel naţional.
A . certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare
activitate didactică
A4. lista de referenţi cu datele de contact ale acestora (pentru
posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar
A15. documentul de plată a taxei de înscriere la concurs;
A . 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);
A . mapa cuprinzând maximum zece dintre lucrările
considerate cele mai semnificative ale candidatului, în formă
scan pe suport electronic (CD).
Dosarul de concurs are pagină de gardă ;i Opis.
În plus, suportul electronic va cuprinde şi lista de lucrări a
candidatului cf. A4 în format word.
Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Str. Unirii,
nr. 36, Târgu-Jiu, județul Gorj
Se încarcă fi;iere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea
maximă acceptată a unui fi;ier este de MB.

