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Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Atribuții

Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Management şi Administrarea Afacerilor
17
Asistent universitar
Contabilitate;
Sistemul documentelor contabile;
Contabilitatea instituţiilor publice;
Finanţare şi creditare;
Statistică economică;
Statistică macroeconomică;
Dezvoltarea site-urilor web;
Bazele ciberneticii economice;
Bazele statisticii;
Sondaje şi anchete statistice;
Utilizarea internetului în afaceri;
Programare orientată obiect;
Pachete software.
Contabilitate
Post: Asistent universitar, poziția 17, Departamentul de Management şi
Administrarea Afacerilor Disciplinele din structura postului se regăsesc în
planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de licență
din cadrul facultatii.
Scoaterea la concurs a postului mai sus menţionat a avut în vedere faptul
că toate disciplinele din cadrul postului se regăsesc în planurile de
învăţământ ale celor mai solicitate specializări de licenţă şi anume: FB,
CIG, ECTS, M, IE.
Oportunitatea scoaterii la concurs a acestui post a avut în vedere
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.
Totodată, scoaterea la concurs a acestui post de lector universitar este
justificată de consolidarea activităţilor de cercetare, element esenţial
pentru evaluarea programelor de studii universitare şi a instituţiei de
învăţământ superior
Norma didactică (disciplinele postului):
- Contabilitate - 2 ore activităţi de seminarizare
- Sistemul documentelor contabile - 2 ore activităţi de seminarizare
- Contabilitatea instituţiilor publice - 1 oră activităţi de seminarizare
- Finanţare şi creditare - 1 oră activităţi de seminarizare
- Statistică economică – 3 ore activităţi de seminarizare
- Statistică macroeconomică - 2 ore activităţi de seminarizare
- Dezvoltarea site-urilor web - 2 ore activităţi de seminarizare
- Bazele ciberneticii economice - 2 ore activităţi de seminarizare
- Bazele statisticii - 2 ore activităţi de seminarizare
- Sondaje şi anchete statistice - 3 ore activităţi de seminarizare
- Utilizarea internetului în afaceri - 2 ore activităţi de seminarizare
- Programare orientată obiect - 2 ore activităţi de seminarizare
- Pachete softwere - 1 oră activităţi de seminarizare
- Consultații -1,5 ore
- Activități de evaluare – 2 ore

Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei nr. 1/2011 şi fişei
postului, care se va întocmi ca anexã la contractul de muncă.

Salariul de încadrare
Data publicării anunţului în
monitorul oficial
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

4706 lei
MO nr. 306 din 15.04.2020
15.04.2020 – 01.06.2020
02.07.2020, Joi, ora 10
Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Tineretului, nr.4, Târgu-Jiu,
Gorj
02.07.2020

02.07.2020
03.07.2020 – 09.07.2020
Contabilitate
Tematică
1. Contabilitatea –sursa de informatii in cadrul sistemului managerial
2. Patrimoniul-obiect de studiu al contabilitatii
3. Metoda contabilitatii
4. Documentele contabile
5. Situatiile financiare anuale
6. Contul - procedeu de baza al metodei contabilitatii
7. Balanta de verificare
8. Inventarierea-procedeu al metodei contabilitatii
Bibliografie:
1. Gabriela Busanm Loredana Ciurlau - Bazele contabilitatii, Editura
Academica Brancusi, Targu Jiu, 2014
2. Paliu-Popa Lucia, Ecobici Nicolae – Contabilitate financiara aplicata.
Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010
3. Legea contabilitatii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare
4. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
cu modificarile si completarile ulterioare
5. OMFP nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare
6. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu
modificarile si completarile ulterioare

Sistemul documentelor contabile
Tematică
1. Consideraţii generale privind documentele justificative şi financiarcontabile; Consideraţii generale privind registrele de contabilitate; Formele de
înregistrare în contabilitate;
2. Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor;
Reconstituirea documentelor justificative şi contabile pierdute, sustrase sau
distruse; Arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor justificative şi
contabile; Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în
activitatea financiară şi contabilă.

3. Modul de întocmire şi completare a documentelor justificative şi
contabile privind activele imobilizate
4. Modul de întocmire şi completare a documentelor justificative şi
contabile privind bunurile de natura stocurilor
5. Modul de întocmire şi completare a documentelor justificative şi
contabile privind mijloacele băneşti şi decontările
6. Modul de întocmire şi completare a documentelor justificative şi
contabile privind salariile şi alte drepturi de personal
7. Situaţiile financiare anuale
Bibliografie selectivă
1. Paliu - Popa L., Ecobici N. – „Contabilitate financiară aplicată - Ghid practic.
Ediția a II-a revizuită, actualizată și completată”, Editura Universitară din București și
Universul academic din Craiova, 2018
2. Ordin al M.F.P. nr. 2634 din 05/11/2015 privind documentele financiarcontabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910/9.12.2015
3. Ordin MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare
4. OMFP 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru
reglementarea unor aspecte contabile publicat în monitorul oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020)
5. Ordin nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20/10/2009
6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4) în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
454/18.06.2008, cu modificările şi completările ulterioare
7. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art.
319 - 325)
8. Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 706/31.08.2017, modificată prin Legea nr. 275/2017 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1036/28.12.2017
9. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de
încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242/09.04.2015, cu modificările și completările ulterioare
(OUG nr. 32/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 488/30.06.2016)
10. Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 46/13.01.2005, cu modificările și completările ulterioare (HG nr.
1496/2008 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852/18.12.2008)

Contabilitatea instituţiilor publice
Tematică
1. Consideraţii generale privind organizarea şi funcţionarea contabilităţii
instituţiilor publice
2. Contabilitatea capitalurilor instituţiilor publice
3. Contabilitatea activelor fixe
4. Contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie
5. Contabilitatea decontărilor cu terţii
6. Contabilitatea decontărilor realizate prin intermediul trezoreriei statului şi
a instituţiilor de credit contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor instituţiilor
publice
Bibliografie selectivă
1. Drăgan C.M. - Noile orizonturi ale contabilităţii instituţiilor publice, Editura
Universitară, 2009
2. Ecobici Nicolae – „Contabilitatea generală a instituţiilor publice din România”,
Editura Universitaria, Craiova, 2008
3. Greceanu-Cocoş Virginia – Contabilitatea instituţiilor publice – comentată,
actualizată şi simplificată, Editura Pro Universitaria, 2011

4. Manea Marinela Daniela – Contabilitatea instituţiilor publice. Ediţia a II-a,
Editura CH Beck, 2012
5. Matei Cristina Nicoleta – Contabilitatea instituţiilor din sectorul public, Editura
Universul Juridic, 2013
6. Ordin al Ministerului Finanţelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice,
planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările până la 30.09.2015 (OMFP 556/2006, OMFP 1649/2006,
OMFP 1187/2008, OMFP 529/2009, OMFP 2169/2009, OMFP 415/2013; OMFP
2021/17.12.2013)
7. Ordin al MFP nr. 845 din 25/06/2014 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 30/06/2014
8. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37 din 23 ianuarie 2003,
cu modificările şi completările ulterioare

Finanţare şi creditare
Tematică
1. Instrumentarea contabilă a formării și mișcării capitalului.
2. Instrumentarea contabilă a capitalurilor împrumutate
3. Influența inflației asupra capitalului
4. Modele de determinare a costului capitalurilor proprii
5. Modalități de determinare a costului capitalurilor împrumutate
6. Costul global al capitalului și valoarea firmei
7.Analiza indicatorilor privind efectele economico - financiare determinate
de utilizarea capitalurilor
8.Decizii privind ciclul de exploatare si finantarea acestuia
9.Investitiile si deciziile de finantare pe termen lung
10. Impactul principalelor norme IFRS asupra capitalurilor
Bibliografie:
1. Berheci M, Valorificarea raportarilor financiare, Editura CECCAR,
Bucuresti, 2010
1. Deaconu A. – Valoarea justă. Concept contabil, Editura Economică,
Bucureşti, 2009
2.Deaconu A., Pântea P.I. - Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor
Internaţionale de Contabilitate - Situaţia fluxurilor de numerar, Ed. CECCAR,
Bucureşti, 2004
3.Jianu I. –Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei întreprinderii,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2007
4. Ristea, M., Dumitru, C.G., Libertate şi conformitate în standardele şi
reglementările contabile, Editura CECCAR, Bucureşti, 2015,
5 *** IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, partea A şi
B, Editura CECCAR, Bucureşti, 2017.
6 *** Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.
7 *** Teorie si practici contabile privind întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007

Statistică economică
Tematică:
1. Indicatorii volumului fondurilor fixe
2. Indicatorii avuției naționale
3. Indicatorii stocului de materiale
4. Indicatorii eficienței fondurilor fixe

5. Indicatorii statistici ai mărimii, structurii şi utilizării resurselor de muncă
6. Indicatorii productivității muncii
7. Sisteme concrete de indici
Bibliografie:
1. E. Tițan, S. Ghiță, C. Trandaș – Statistică economică. ASE București,
Biblioteca Digitală
2. D. Crăciunaș – Statistică economică, curs în tehnologie ID, Universitatea
Spiru-Haret, București, 2014
3. I. Movilă – Statistică teoretică și economică, Bălți, 2015
4. C. Anghelache, A. Isaic-Maniu, C. Mitruț, V. Voineagu – Proporții și
corelații macreoeconomice, AS București

Statistică macroeconomică
Tematică:
1. Sistemul conturilor Naționale
2. Indicatorii statistici de rezultate
3. Sistemul indicatorilor nivelului de trai al populației
4. Noțiuni de cost și gruparea cheltuielilor după elemente economice
5. Corelația dintre ritmul d creștere a PIB și rata șomajului
Bibliografie:
5. E. Tițan, S. Ghiță, C. Trandaș – Statistică economică. ASE București,
Biblioteca Digitală
6. D. Crăciunaș – Statistică economică, curs în tehnologie ID, Universitatea
Spiru-Haret, București, 2014
7. I. Movilă – Statistică teoretică și economică, Bălți, 2015
8. C. Anghelache, A. Isaic-Maniu, C. Mitruț, V. Voineagu – Proporții și
corelații macreoeconomice, AS București

Dezvoltarea site-urilor web
Tematică
1. Noţiuni introductive de Web Development şi Web Design.
Terminologia Web.
2. Instrumente pentru Web Development şi Web Design.
3. Funcţionarea site-urilor Web. Arhitectura Client-Server. Site-uri statice
şi dinamice.
4. Proiectarea unui site Web. Strategia şi planificarea.
Bibliografie
1. Mihai Gabroveanu, Tehnologii Web si Programare Client Server
2. Sabin Buraga, Proiectarea siturilor Web. Design si functionalitate
(ediţia a II-a), Editura Polirom, 2005
3. Lenuta Alboaie,Sabin Buraga, Servicii Web. Concepte de baza si
implementari, Editura Polirom, 2006

Bazele ciberneticii economice
Tematică
1. Aparitia si dezvoltarea ciberneticii
2. Definirea ciberneticii ca stiinta - Obiectul ciberneticii economice
3. Modelarea - Metoda de studiu a ciberneticii economice
4. Dinamica de sistem
5. Sistemul adaptiv complex in economie
6. Conectivitate si interdependenta in sistemele adaptive complexe
7. Coevolutie, disipatie si haos in sistemele adaptive complexe
8. Procese feedback fundamentale in sistemele adaptive complexe
9. Autoorganizare si emergenta in sistemele adaptive complexe
10. Exemple de sisteme adaptive complexe in economie
Bibliografie
1. L. Spircu, E. Scarlat, G. Oprescu - Bazele Ciberneticii Economice, Ed.
ASE, Bucureşti, 2002

2. S. Stancu - Modelarea Cibernetică a Fenomenelor Economice, Ed. ASE,
Bucureşti, 2003
3. E. Scarlat, N. Chiriţă - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. Economică,
Bucureşti, 1997
4. L. Spircu, A. Galupa - Bazele Ciberneticii Economice, Ed. ASE,
Bucureşti, 2002
5. Fotache, M. – Despre sistemică şi cibernetică, în: Sisteme informaţionale
pentru afaceri, Editura Polirom, Iaşi, 2002
6. Scarlat, E. ,Chiriţă, Nora – Cibernetica Sistemelor Economice, Editura
ASE, Bucureşti, 2002
7. Emil Scarlat, Dorin Mitrut, Bazele Ciberneticii Economicehttp://www.asecib.ase.ro/cursuri_online.htm

Bazele statisticii
Tematică:
1. Culegerea datelor statistice
2. Mediana – definiție, metoda calcului direct, metoda grafică de calcul,
interpretare
3. Indicatorii medii
4. Indicatorii variației
5. Mărimile relative
6. Clasificarea seriilor statistice
7. Metoda corelației
8. Metode de determinare a trendului
Bibliografie:
1. A. Isaic-Maniu, C. Mitruț, V. Voineagu – Statistică generală, ASE
București, Biblioteca digitală
2. C. Anghelache – Statistică generală: teorie și aplicații, Editura
Economică, București, 1999
3. C. Tomescu-Dumitrescu, A. Bălăcescu – Analiza statistică a fenomenelor
economice, Editura Academica Brâncuși, Tg-Jiu
M.S. Turdean – Statistică, Ediția a II-a, Editura Prouniversitaria, București, 2010

Sondaje şi anchete statistice
Tematică:
1. Ancheta și sondajele de opinie
2. Interviul individual
3. Interviul de grup
4. Construcția chestionarului
5. Noțiunea de eroare. Tipuri de erori
6. Cercetarea selectivă. Reprezentativitatea eșantionului
7. Funcțiile generale ale nchetelor și sondajelor
Bibliografie:
1. T. Rotariu, P. Iluț – Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Teorie și
practică, Editura Polirom, București, 2001
2. L. Vlăsceanu – Metodologia cercetării sociale, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1986
3. V. Boșcaiu – Sondajele de opinie publică, Revista de cercetări sociale,
nr. 3, 1995
4. S. Chelcea – Cunoașterea vieții sociale. Chestionarul și interviul în
ancheta sociologică, Editura I.N.I., București, 1996

Utilizarea internetului în afaceri
Tematică
1 – Impactul tehnologiei digitale asupra economiei și societății
2 - Transformarea digitală. Efecte pozitive și negative ale tehnologiei
asupra societății
3 - Economia și societatea digitală în Uniunea Europeană
4 - Afaceri pe Internet. E-business, E-commerce,
5 - Banking electronic. Servicii de E-Banking

6 - Servicii Cloud computing pentru afaceri
7 - Strategii de Social Media utilizate pentru promovarea afacerilor
Bibliografie selectivă
1. Comisia Europeană, (2017). - UE și piața unică digitală disponibil la
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8084b7f3-6777-11e7-b2f201aa75ed71a1.0003.03/DOC_1
2. Gaftea, V.N., (coordonator), Ioniță, A., Nițu, I., Popa, I.F., (2017). România şi
Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunități şi provocări Studii de
strategie și politici
- SPOS 2017 - NR. 3,
3. Greavu-Șerban, V. (2015). Cloud Computing Caracteristici și Modele.
Ed. ASE, București.
https://www.researchgate.net/publication/289952478_Cloud_Computing_
Caracteristici_si_Modele
4. Oprean, D., Oprean, V., Rusu L., Racoviţan D., (2007) – Managementul
afacerilor pe Internet, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
5. Vasiu, I., & Vasiu, L. (2007). Afaceri electronice: Aspecte legale, tehnice
şi manageriale. Editura Albastră.

Programare orientată obiect
Tematică
1. Concepte fundamentale ale programării orientate obiect (POO). Limbajul
C++ limbaj bazat pe POO.
2. Completări aduse C de C++: Operaţii de intrare/ieşire cu consola.
Transferul prin referinţă al parametrilor şi al rezultatului unei funcţii. Parametri
cu valori implicite. Supradefinirea funcţiilor. Alocarea dinamică a memoriei
folosind operatorii new şi delete. Funcţii inline. Operatorul de rezoluţie::.
3. Categorii de clase şi obiecte. Tipurile class, struct şi union. Specificatori
de access. Autoreferinţa (this). Ări
4. Constructori şi destructori
5. Membri statici ai unei clase
Bibliografie
1. Dragoş Acostăchioaie, Programare în C şi C++ pentru Linux, Editura
Polirom, Iaşi, 2002.
2. O. Catrina, I. Cojocaru, Turbo C++, Editura Teora, 1993.
3. B. Eckel, Thinking in C++, 2nd ed. Prentice Hall, New Jersey, 2000.
(http://www.BruceEckel.com).
4. L. Negrescu, Limbajele de programare C şi C++ pentru începători,
Editura Albastră, grupul Microinformatica, Cluj, 1995
5. O. Pătrăşcoiu, Gh. Marian, N. Mitroi, Elemente de grafuri şi
combinatorică. Metode, algoritmi şi programe, Editura ALL, Bucureşti, 1995.
6. https://ramonnastase.ro/blog/programare-orientata-pe-obiecte-poo/

Pachete softwere
Tematică
1. Concepte generale ale pachetelor software
2. Analiza și proiectarea produselor software
3. Pregătirea datelor pentru analiză în SAS
4. Realizarea pachetelor software
5. Clasificarea pachetelor software
6. Pachete software de asistare a deciziei
7. Pachete software de gestiune economică
8. Pachete software utilitare
Bibliografie
1. Mihalca R., Fabian Cs., Uţă A., Întorsureanu I., Realizarea produselorprogram
aplicative, Editura ASE, Bucureşti, 2003.
2. Mihalca R., Fabian Cs., Uţă A., Întorsureanu I., Munteanu O, Andronescu
A.,

Utilizarea produselor software Word, Excel, PMT, WinQSB, Systat, Editura
ASE,
Bucureşti, 2003.
3. Mihalca R, Fabian C, Uţă Adina, Proiectarea produselor program. Studiu
de caz, Ed.
INFOREC 1996.
4. http://docshare01.docshare.tips/files/26882/268829462.pdf

Descrierea procedurii de
concurs

Lista de documente

Concursul se derulează în conformitate cu 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 original, 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; alte informaţii relevante.
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; 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;
brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială şi
intelectuală; proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare pe bază de
contract/grant, pe care le-a condus ca director de proiect sau în care
a activat în calitate de membru, indicându-se pentru fiecare sursa de
finanţare; alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din
domeniul creaţiei artistice;
Se recomandă menţionarea tuturor informaţiilor utile pentru
identificarea publicaţiei, respectiv: titlul revistei (incluzând ISSN),

cotată (factorul de impact pe ultimul an ), volum, pagină, nume şi
locul editurii, hyperlink revistă indexată ISI, hyperlink lucrare
indexată ISI (incluzând codul WOS), hyperlink revistă indexată
BDI, hyperlink lucrare indexată BDI, cu indicarea bazelor de date
etc.
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.
Dosarul va cuprinde pagină de gardă și opis.

Pentru toate posturile didactice este obligatorie depunerea la
dosarul de înscriere a certificatului ce atestă pregătirea
psihopedagogică.
Prin excepție, pentru ocuparea posturilor didactice la programele
deficitare, se acceptă depunerea la dosarul de înscriere a unei
adeverințe care să ateste înscrierea candidatului la cursurile de
formare psihopedagogică, urmând ca în cazul angajării pe perioadă
nedeterminată acesta să aibă obligativitatea ca în termen de 3 ani să
obțină certificatul de absolvire, în caz contrar relațiile contractuale
încetează, de drept.

Adresa unde se trimite dosarul
de concurs
Comisie
Metodologie

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Str. Unirii, nr.
36, Târgu-Jiu, județul Gorj
Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea
maximă acceptată a unui fișier este de 10MB.

Decan,
Prof. univ.dr. Chirițescu Dumitru Dorel

