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UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE 

 

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Anul universitar 2015 / 2016  

 
 

REFERINŢE ŞI CRITERII ALE 
DESCRIERII 

DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 

Departamentul Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane 

Poziţia din Statul de funcţiuni 47 

Funcţie Asistent universitar pe perioadă determinată de 3 ani 

Discipline din planul de 
învăţământ 

Practica de specialitate 

Stagiu comasat de practică 

Drept societar 

Domeniu ştiinţific Ştiinţe administrative 

Descierea postului  Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate, care 
sunt necesare pentru formarea unui funcţionar public competent în 
diverse instituţii publice, îndeosebi cele cu atribuţii administrative. 
De asemenea, aceste discipline asigură formarea unui cercetător 
ştiinţific activ şi avizat în instituţiile administraţiei publice. 

Atribuţii 1. Norma didactică cuprinde: 
a) Activităţi de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte de an 
b) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă 
c) Alte activităţi didactice, practice și de cercetare știinţifică înscrise 
în planul de învăţământ 
d) Activităţi de evaluare 
e) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor știinţifice studenţești 
f) Participarea la consilii și comisii în interesul învăţământului 
2. Norma de cercetare ştiinţifică 

Salariul minim de încadrare a 
postului la momentul angajării 

1490 

Data afişării 28.04.2015 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

28 aprilie – 30 iunie 2015 
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Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

Joi, 16 iulie 2015, ora 10. 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al II-
lea, sala 214. 

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

Joi, 16 iulie 2015, ora 10. 

Data de comunicare a rezultatelor Joi, 16 iulie 2015. 

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

17 iulie - 23 iulie 2015. 

Tematica probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor 
sau altor asemenea, ori tematicile 
din care comisia de concurs poate 
alege tematica probelor susţinute 
efectiv. 

Drept societar 
a.) Societăţile comerciale constituite în România; 
b.) Constituirea, modificarea şi transformarea societăţilor 

comerciale; 
c.) Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale ;  
 

Bibliografie, 

1.) Petru Tărchilă,Ioan Micle 2007, Drept comercial românesc,     

      Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara; 
2.) Ion Turcu, 2010, Falimentul, actuala procedură, Ed. Lumina 

Lex, Bucureşti; 
3.) Ştefan Cărpenaru, 2011, Societăţile comerciale ,reglementare 

doctrinară, Ed. All Beck, Bucureşti; 
4.) Gheorghe Piperea, 2013, Societăţile comerciale constituite în 

România, Ed. All Beck, Bucureşti; 
5.)  Marius Şcheaua, 2012, Legea societăţilor comerciale, 
       Ed. Rosetti, Bucureşti; 

Descrierea procedurii de concurs Proba 1: Prelegere teoretică de susţinere a unei teme din cele 
propuse pentru concurs. 
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de profesor 
universitar constă în analiza dosarului de concurs și susţinerea unei 
prelegeri publice de minimum 45 minute în care candidatul 
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale și planul de 
dezvoltare al carierei universitare. Această probă conţine în mod 
obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei. 

Lista completă a documentelor pe 
care candidaţii trebuie să le includă 
în dosarul de concurs 

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care 
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar; 

2. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi ştiinţific; 
propunerea se redactează de către candidat şi cuprinde 
maximum 10 pagini, fiind unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaţilor; 

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în 
format electronic pe CD; 

4. Lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format 
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electronic pe CD; 
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii, 

al cărui standard este prevăzut în metodologia de concurs 
proprie, afişată pe site-ul universităţii. Fişa de verificare este 
completată şi semnată de către candidat; 

6. 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; 

7. Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională a tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru 
fiecare limbă; 

8. Declaraţie a candidatului pe proprie răspundere, în care 
indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea Nr. 
1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa 
acestor situaţii de incompatibilitate; 

9. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi 

foaia matricolă, diplomă de  master); 
10. Copia cărţii de identitate-copie legalizată. În cazul în care 

candidatul nu are carte de identitate, o copie a paşaportului sau 
a unui alt document de identitate întocmit într-un scop 
echivalent cărţii de identitate; 

11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe 
documentele care atestă schimbarea numelui, respectiv  Copie 

legalizată certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui; 

12. Copie legalizată certificat de naştere; 
13. Maxim 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. 

 
Adresa la care trebuie transmis 
dosarul de concurs 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, 

jud Arad, cod 310130 

Comisie Preşedinte 

Prof.univ.dr. Florea Lucaci – Universitatea „Aurel Vlaicu”,  Arad; 
Membri:  
   Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu, Universitatea „Agora” din 
Oradea; 
   Prof.univ.dr. Lidia Barac, Universitatea „Aurel Vlaicu” , Arad;; 
   Conf.univ.dr. Petru Tărchilă, Universitatea „Aurel Vlaicu” , Arad; 
   Lect.univ.dr. Eugenia Iovănaş, Universitatea „Aurel Vlaicu” , 
Arad; 
Membrii supleanţi:  

   Conf.univ.dr. Alina-Angela Manolescu, Universitatea „Agora” 
din Oradea; 
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Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

2 

 

 

 

DECAN 

 
Prof.univ.dr. FLOREA LUCACI 

 

 
 


