Nume câmp
Universitatea
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție
Discipline din planul de
învățământ

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Descriere
Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică
Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară
18
Asistent universitar
Dreptul proprietăţii intelectuale
Dreptul muncii şi securităţii sociale 1+2
Dreptul transporturilor
Publicitate imobiliară
Drept comercial
Dreptul protecţiei consumatorului
Drept roman
Mediere
Drept
Post asistent universitar, poziția 18, Departamentul Ştiinţe Juridice şi
Carieră Judiciară
Disciplinele din structura postului se regăsesc în planul de învăţământ al
programului de studii universitare de licență din cadrul facultăţii.
Scoaterea la concurs a postului de asistent universitar, poziţia 18 din
Statul de funcţii de personal didactic, se impune întrucât, la nivelul
Departamentului Ştiinţe Juridice şi Carieră Judiciară din cadrul
Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică, există
doar 2 cadre didactice cu gradul didactic de asistent universitar. De
asemenea, în perioada următoare (aproximativ 1-3 ani), un număr de 4
cadre didactice vor îndeplini condiţiile de pensionare, ceea ce determină
viabilitatea postului propus spre scoatere la concurs.
Scoaterea la concurs a postului de asistent universitar este justificată şi
de necesitatea dezvoltării unei politici de resurse umane sustenabile,
orientată spre asigurarea activităţii de predare a disciplinelor de
specialitate de către cadre didactice formate în specialitatea
disciplinelor, şi, totodată, spre consolidarea activităţilor de cercetare,
element esenţial pentru evaluarea programelor de studii universitare şi a
instituţiei de învăţământ superior.

Atribuții

Postul este scos la concurs pentru o perioadă determinată de 3 ani.
- Norma didactică (disciplinele postului):
Dreptul proprietăţii intelectuale:1 ora seminarizare
Dreptul muncii şi securităţii sociale 1+2: 2 ore seminarizare
Dreptul transporturilor: 1 ora seminarizare
Publicitate imobiliară: 1 ora seminarizare
Drept comercial: 2 ore seminarizare
Dreptul protecţiei consumatorului: 1 ora seminarizare
Drept roman: 1,5 ore seminarizare
Mediere: 1,5 ore seminarizare

- Alte activităţi:
Consultații - 2 ore
Practică – 1 ora
Îndrumarea lucrărilor de licenţă - 2 ore

Salariul de baza
Data publicării anunţului
Perioada de început și sfârșit
de înscriere
Data, ziua din săptămână și
ora susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii
Datele de susţinere a probelor
de concurs, inclusiv a
prelegerilor, cursurilor etc.
Data de comunicare a
rezultatelor
Perioada de început și sfârșit
de contestații
Tematica probelor de concurs

- Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei nr. 1/2011 şi
fişei postului, care se va întocmi ca anexã la contractul de muncă.
2686 lei
13.12.2017
13.12.2017-29.01.2018
14.02.2018, Miercuri, ora 13.00
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept si Administratie Publica, str.
Victoriei nr.24, Târgu-Jiu, Gorj
14.02.2018
Proba scrisa-ora 10.00
Proba orala-ora 12.00
Proba practica –ora 13.00
14.02.2018
15.02.2018-19.02.2018
Disciplina – Dreptul proprietății intelectuale
Tematica: Conţinutul dreptului de autor; Drepturile conexe de autor;
Transmisiunea contractuală a dreptului de autor; Gestiunea şi apărarea
drepturilor de autor şi a drepturilor conexe; Transmisiunea, apărarea şi
încetarea drepturilor privind invenţia; Durata de protecţie a mărcii
înregistrate;Transmiterea şi pierderea drepturilor asupra mărcii;
Protecţia juridică a indicaţiilor geografice. Apărarea drepturilor asupra
mărcilor şi indicaţiilor geografice;
Bibliografie: A. Circă, Protecția drepturilor intelectuale, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2013; T. Bodoasca, L. I. Tarnu Dreptul
proprietatii intelectuale, editia a III-a, revazuta si adaugita, Editura
Universul Juridic, Bucuresti, 2015; B.Florea, Dreptul proprietăţii
intelectuale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; Macovei Ioan,
Tratat de dreptul proprietatii intelectuale, Editura CHBeck, Bucuresti,
2010; Gheorghe Gheorghiu, Cosmin Cernat, Dreptul proprietăţii
intelectuale, Curs universitar, 2009; Viorel Roş, Dragoş Bogdan,
Octavia Spineanu Matei, Dreptul de autor şi drepturile conexe, Tratat,
Editura All Beck, Bucureşti, 2005; Viorel Roş, Octavia Spineanu Matei,
Dragoş Bogdan, Dreptul proprietăţii intelectuale, Mărcile şi indicaţiile
geografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
Disciplina - Dreptul muncii şi securităţii sociale 1+2
Tematica: Contractul individual de muncă; Suspendarea contractului
individual de muncă; Încetarea contractului individual de muncă;
Modificarea contractului individual de muncă; Timpul de muncă și

timpul de odihnă; Răspunderea disciplinară; Răspunderea patrimonială;
Pregătirea şi perfecţionarea profesională; Securitatea şi sănătatea în
muncă; Contractul colectiv de muncă; Conflictele individuale de muncă;
Asigurarile sociale in Romania.
Bibliografie: Al. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislație. Doctrină.
Jurisprudență, ediția a VIIIa revăzută Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014; I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al
muncii, ed a.III .a revăzută și adăugită, EdituraUniversul Juridic, 2014;
M. Țichindelean, M. Gheorghe (coordonatori),Aspecte controversate în
interpretarea și aplicarea prevederilor Codului muncii și ale Legii
dialogului social, Editura Universul Juridic, 2013; Cl. A. Moarcăș
Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, 2012; Cl. A.
Moarcăș Costea, Drept individual al muncii.Terminologie și practică
judiciară, Editura C.H. Beck, 2011; Al. Athanasiu (coordonator),
Modificarea codului muncii și a legii dialogului social, Editura
Universul Juridic, 2011.
Disciplina - Dreptul transporturilor
Tematică: Contractul de transport; Transporturile feroviare în trafic
intern și internațional; Transportul rutier în trafic intern și internațional;
Transporturile maritime. Transportul aerian în trafic intern și
internațional.
Bibliografie: Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2005 2. O. Căpăţînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor.
Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001 3. O. Căpăţînă, Gh.
Stancu, Dreptul transporturilor. Partea specială, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002.
Disciplina - Publicitate imobiliară
Tematică: Fondul funciar si proprietatea asupra terenurilor; Exploatarea
terenurilor agricole în România; Sistemele de publicitate imobiliara
aplicate până la intrarea in vigoare a Legii cadastrului funciar şi
publicităţii imobiliare, nr. 7/1996; Publicitatea imobiliară potrivit Legii
nr. 7/1996; Publicitatea imobiliara potrivit Noului Cod Civil.
Bibliografie: A. Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod
Civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012; Petronela Nasaudean,
Publicitatea Imobiliară. Cartea funciară, Editia a 2-a revizuita si
adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti 2011; Marian Nicolae, Tratat de
publicitate imobiliară, Vol I si II, Editia a 2-a revizuita şi adaugită,
Editura Universul Juridic, Bucuresti 2010.
Disciplina - Drept comercial
Tematică: Teoria generală a obligaţiilor profesionale (comerciale);
Libertatea de a contracta şi limitele sale; Contractul de vânzare;
Contractele de intermediere profesională; Contractul de leasing;

Contractul de franciză; Report, cont curent, contracte bancare; Titlurile
comerciale de valoare.
Bibliografie: S. Angheni, C. Stoica, M. Volonciu, Drept comercial, Ed.
C.H.BECK, 2008; S. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. Universul
Juridic, 2007; O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 1998;
Disciplina - Dreptul protecţiei consumatorului
Tematica: Domeniul protecţiei consumatorului şi conceptul de protecţie
a consumatorilor; Programele de protecţie a consumatorilor din cadrul
organismelor şi câmpul lor de acţiune. Organizarea procesului de
protecţie a consumatorilor; Uniunea Europeană şi rolul său privind
legislaţia de protecţie a consumatorilor; Politica europeană de protecţie
a consumatorilor; Programul acțiunii Uniunii Europene în domeniul
protecţiei consumatorilor; Importanţa organismelor şi instituţiilor
privind protecţia consumatorilor; Politica concurenţei – instrument
principal de protecţie a consumatorilor în UE.
Bibliografie: F. Tudoroiu, Cristina Andreea Popirtac, Dreptul
consumatorilor. O provocare pentru afaceri. Ed Universul Juridic,
2013; Mihaela-Georgiana Iliescu, Dreptul protectiei consumatorilor.
Introducere in materia sigurantei alimentare, Editura Hamangiu, 2014;
Cristina Dana Enache, Clauze abuzive în contractile încheiate între
profesionişti şi consumatori, Editura Hamangiu, 2013; Dumitru A. P.
Florescu, Adrian Bordea, Roxana Popa, Contractul de credit bancar,
Editura Universul Juridic, 2013; Paul Vasilescu, Consumerismul
contractual. Repere pentru o teorie generala a contractelor de consum,
Editura Sfera Juridica, 2008; Juanita Goicovici, Dreptul consumatiei,
Editura Sfera Juridica, 2008; Rodica Diana Apan, Protectia juridica a
consumatorilor. Creditul destinat consumului si domeniile conexe,
Editura Sfera Juridica, 2008.
Disciplina - Drept roman
Tematica: Izvoarele dreptului privat roman; Procedura civilă în dreptul
roman; Drepturile reale; Succesiunile;
Obligaţiile; Izvoarele
obligaţiilor.
Bibliografie: E. Molcuţ, Drept roman, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011; Vl. Hanga, Mircea Dan Bob, Curs de drept privat
roman, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2009; Şt.
Cocoş, Drept roman, All Beck, Bucureşti, 2000.
Disciplina - Mediere
Tematica: Introducere în medierea conflictelor; Teoria rezolvării
conflictelor; Negocierea; Procedura medierii conflictelor.
Bibliografie: Zeno Sustac, Claudiu Ignat, Cristi Danilet – „Medierea –
Standarde si Proceduri”, Ed. Universitara, 2009; Zeno Sustac, Claudiu

Ignat - „Modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor”, Ed.
Universitară, 2008.
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. 457
din 04.05.2011, cu modificările ulterioare, Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, 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 însoţită de 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 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor;
A3. curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat
pe fiecare pagină) 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;
A4. 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 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 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;
A5. 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 ce atestă pregătirea
psihopedagogică) 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;
A11. copii după documente care atestă schimbarea numelui, dacă este
cazul (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui);
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 național;
A13. certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare
activitate didactică;
A14. lista de referenţi cu datele de contact ale acestora (pentru posturile
de conferenţiar universitar, profesor universitar): cel puțin 3
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;
A15. documentul de plată a taxei de înscriere la concurs;
A16. 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.
Adresa unde se trimite dosarul Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Str. Unirii, nr. 36,
de concurs
Târgu-Jiu, județul Gorj
Comisie
Metodologie

Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea maximă
acceptată a unui fișier este de 10MB.

