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Nume câmp Descrierea 
Universitatea Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 
Departamentul Departamentul de Discipline Economice 
Poziţia din statul de funcţii Poziţia 20 
Funcţie Conferenţiar universitar 
Discipline din planul de învăţământ 1. Audit 

2. Audit financiar 
3. Audit intern 
4. Audit public intern 
5. Etică şi guvernanţă corporativă 
6. Guvernanţă corporativă 

Domeniu ştiinţific Contabilitate 
Descrierea postului scos la concurs Postul de Conferenţiar universitar poziţia 20 are în 

componenţă: 
Disciplina Audit, efectuată în semestrul 2 cu studenţii 
din anul al  III-lea, programul de studii de licenţă Finaţe 
şi Bănci - curs 2 ore convenţionale/an, seminar 1 oră 
convenţională/an. 
Disciplina Audit financiar, efectuată în semestrul 1 cu 
studenții din anul al III-lea, programul de studii de 
licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune  - curs 2 
ore convenţionale/an. 
Disciplina Audit intern, efectuată în semestrul 2 cu 
studenții din anul al III-lea, programul de studii de 
licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune  - curs 2 
ore convenţionale/an. 
Disciplina Audit public intern, efectuată în semestrul 1 
cu masteranzii din anul al II-lea, programul de studii de 
master Management şi Finanţare în Administraţia 
Publică - curs 2,5 ore convenţionale/an, seminar 1,5 ore 
convenţionale/an. 
Disciplina Etică şi guvernanţă corporativă, efectuată 
în semestrul 1 cu masteranzii din anul I, programul de 
studii de master Analiză Economică, Evaluare de 
Active şi Afaceri - seminar 0,75 ore convenţionale/an. 
Disciplina Guvernanţă corporativă, efectuată în 
semestrul 1 cu masteranzii din anul I, programul de 
studii de master Finanţe Corporative - curs 2,5 ore 
convenţionale/an. 

Atribuţii 1. Activităţi  didactice: 
a) Activităţi de predare; 
b) Activităţi de seminar, îndrumare proiecte de an; 
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi 
disertaţie; 
d) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 
ştiinţifică înscrise în planul de învăţământ; 
e) Activităţi de evaluare; 
f) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti; 
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g) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi alte activităţi în 
interesul învăţământului; 
h) Participare la activităţile organizate de departament, 
facultate şi/sau universitate; 
i) Participarea la consilii şi comisii în interesul 
învăţământului. 
 
2. Activităţi de cercetare: 
a)   Activităţi în cadrul centrului de cercetare prevăzute 
în planul intern; 
b) Iniţierea, derularea şi monitorizarea programelor şi 
proiectelor; 
c ) Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice pentru 
diseminarea rezultatelor cercetării; 
d) Elaborarea şi publicarea articolelor, a tratatelor, a 
monografiilor şi a cărţilor de specialitate prevăzute în 
planul intern. 

Salariul de încadrare 2437 lei 
Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

Monitorul Oficial al României,  Partea a III-a,  Nr. 
1631/ 28.11.2016 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

28.11.2016 – 15.01.2017 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

31.01.2017, ora 1000 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de 
Ştiinţe Economice, B-dul Revoluției 77, etaj 2, sala A21 

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

31.01.2017, ora 1000 

Data de comunicare a rezultatelor 31.01.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

01.02.2017 – 07.02.2017 

Tematica probelor de concurs • Standardizarea auditului la nivel internaţional şi 
naţional 

• Controlul intern factor de creştere a calităţii 
raportărilor financiare 

• Rolul şi importanţa probelor de audit în 
contextul auditării situaţiilor financiare;  

• Reglementări şi norme pentru organizarea şi 
exercitarea auditului public intern; 

• Guvernanţa şi comitetele de audit – elemente 
esenţiale ale creşterii calităţii auditului 

• Aspecte specifice sistemelor şi codurilor de 
guvernanţă corporativă a întreprinderilor 
româneşti. 
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 Bibliografie: 

Arens, Alvin, A., Loebbecke, James, K., 2006, 
Audit. O abordare integrată, trad. după ed. a 8-a engl., 
Editura ARC 

Ovidiu, Constantin,  Bunget, 2010,Audit 

fiananciar-contabil, Editura Mirton, Timişoara 
Toma, M., 2009, Iniţiere în auditul situaţiilor 

financiare ale unei entităţi, ediţia a III-a, Bucureşti, 
Editura CECCAR. 

Morariu, A., Suciu, G., Stoian, F., 2008, Audit 

intern şi guvernanţă corporativă, Editura Universitară 
Dobroţeanu, L., Dobroţeanu, C., L., 2007, Audit 

intern, Bucureşti, Editura Infomega 
Ghiţă, Marcel, Guvernanţa corporativă, 2008, 

Bucureşti, Editura Economică 
Morariu, Ana, Suciu, Gheorghe, Stoian, Flavia, 

Audit intern şi guvernanţa corporativă, 2008, Bucureşti, 
Editura Universitară 

Manualul de Standarde Internaţionale de Audit 

şi Control de Calitate. Audit Financiar, Editura Irecson 
Bucureşti, 2009 

  
Proba de concurs va fi susţinerea unei prelegeri 

publice în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale și planul de 
dezvoltare a carierei universitare 

Descrierea procedurii de concurs Standardele aferente funcţiei de conferenţiar sunt 
cerinţe minime şi obligatorii pentru înscrierea la 
concursul pentru ocuparea funcţiei respective. 

 Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ 
condiţiile impuse de standardele minimale naţionale şi 
de standardele universităţii pentru fiecare funcţie 
didactică şi de cercetare pentru care doreşte să participe 
la concurs.  

Candidatul trebuie să îndeplinească şi următoarele 
condiţii specifice pentru ocuparea postului: 

- absolvent al unei facultăţi de ştiinţe economice; 
- doctorat în domeniul Contabilitate. 
 

Concursul pentru ocuparea postului de profesor constă 
în: 
 - analiza dosarului de concurs; 
- susţinerea unei prelegeri cu caracter public de minim 
45 de minute în care candidatul îşi prezintă cele mai 
semnificative realizări profesionale anterioare şi planul 
de dezvoltare a carierei universitare viitoare. Această 
probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de 
întrebări din partea comisiei şi a publicului; 
- Pentru candidaţii care nu provin din învăţământul 
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superior se susţine şi o prelegere cu caracter didactic în 
faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs. Tema 
acesteia se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de 
desfăşurarea probei prin e-mail şi pe pagina web a 

U.A.V. 
 
Comisia de concurs evaluează candidatul din 
perspectiva următoarelor aspecte: 
a) îndeplinirea criteriilor minimale impuse de 
CNATDCU şi U.A.V.; 
b) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatului; 
c) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau 
tineri cercetători; 
d) competenţele didactice ale candidatului, pentru 
posturile care prevăd activităţi didactice; 
e)capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de 
a promova propriile rezultate ştiinţifice; 
f) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi 
eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie 
de specificul domeniului candidatului; 
g)capacitatea candidatului de a conduce proiecte de 
cercetare - dezvoltare; 
h) experienţa profesională a candidatului în alte 
instituţii decât instituţia care a scos postul la concurs. 

Lista de documente a) Cererea de înscriere la concurs, semnată de 
candidat, care include o declaraţie pe propria 
răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar înregistrată la Registratura 
U.A.V. . 

b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului în format tipărit şi electronic atât din 
punct de vedere didactic, în cazul posturilor 
didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor 
de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de 
către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este 
unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

c) Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi 
în format electronic (acesta va cuprinde în mod 
obligatoriu informaţii despre studiile efectuate şi 
diplomele obţinute; informaţii despre experienţa 
profesională şi locurile de muncă relevante; 
informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare 
pe care le-a condus ca director de proiect şi 
granturile obţinute, în cazul în care există astfel de 
proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 
sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele 
publicaţii sau brevete rezultate; informaţii despre 
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premii sau alte elemente de recunoaştere a 
contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului) 

d) Lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi 
în format electronic; 

e) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii de prezentare la 

concurs, al cărei format standard este prevăzut de 
metodologia proprie. Fişa de verificare este 
completată şi semnată de către candidat. 

f) 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; 

g) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, 
după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină 
pentru fiecare limbă; 

h) Declaraţie pe propria răspundere a candidatului 

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; 

i) Copia după Monitorul Oficial în care a fost 
publicat postul 

j) Copii ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului: diplomă de bacalaureat sau 
echivalentă; diplomă de licenţă sau echivalentă; 
diplomă de master - copii legalizate 

k) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care 
candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului 
sau a unui alt document de identitate întocmit într-un 
scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 

l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, 
copii de pe documente care atestă schimbarea 

numelui — certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui-copie legalizată 

m) Maximum 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. 

n) certificat de naştere-copie legalizată. 
o) Lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale 

unor personalităţi din domeniul respectiv din țară 
și/sau din străinătate, care au elaborat scrisori de 
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 
candidatului. 

Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Mun. Arad, Bdul. 
Revoluţiei nr. 77 cod 310130 jud. Arad 

Comisie Preşedinte:    Conf . univ. dr. Cilan Teodor Florin, 
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Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Membri: 
1. Prof. univ. dr. Cernuşca Lucian, Universitatea „Aurel 
Vlaicu”  din Arad 
2. Prof . univ. dr. Mateş Dorel, Universitatea de Vest 
din Timişoara 
3. Conf . univ. dr.Pereş Cristian, Universitatea de Vest 
din Timişoara 
4. Conf . univ. dr. Bologa Gabriela, Universitatea Agora 
din municipiul Oradea 
Membrii supleanţi: 
- Conf . univ. dr. Domil Aura Emanuela, Universitatea 
de Vest din Timişoara 
 (membru supleant) 
- Conf . univ. dr. Pantea Mioara Florina, Universitatea 

„Aurel Vlaicu” din Arad (membru supleant) 
Metodologie Metodologia proprie afişată  pe site-ul UAV 
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Field name Description 
University „Aurel Vlaicu” University of Arad 
Faculty Faculty of Economics 
Department Department of Economical Sciences 
Number in the state positions  20 
Function Associate Professor 
Subjects from the learning 
agreement 

7. Audit 
8. Financial audit 
9. Internal audit 
10. Public internal audit 
11. Ethics and corporate governance 
12. Corporate governance 

Science domain Accounting 
Description of the position  Associate professor, position 20 has in its structure: 

Audit subject, done in 2nd semester with students from the 3rd 
year, undergraduate in specialization Finances and Banks – 
course 2 conventional hours/ year, seminar 1 conventional 
hour/year. 
Financial Audit subject, done in the 1st semester with students 
from 3rd year, undergraduate in Accounting – 2 hours 
conventional course. 
Internal Audit subject, carried out discipline in the 2nd semester 
with 3rd year students, undergraduate in Accounting and 
Informatics management-course 2 conventional hours/year. 
Internal Public Audit subject, conducted in the first half of the 
year with Master students from 2nd year, master studies program: 
Management and Financing in Public Administration-course 2.5 
conventional hours/year, seminar 1.5 conventional hours/year. 
Ethics and Corporate Governance subject, carried out during 
the 1st semester of the1st year master students, master studies 
program: Economic Analysis, Valuation of assets and Business-
seminar 0.75 conventional hours/year. 
Corporate governance subject, carried out during the 1st 
semester of the 1st year with master students, master studies 
program: Corporate Finance-course 2.5 conventional hours /year. 

Resposabilities 1.Activity: 
a) teaching activities; 
b) seminar activities, guidance in year projects; 
c) guidance and elaboration in dissertation papers; 
d) other teaching activities, like practical teaching and scientific 
research listed in the educational plan; 
e) evaluation activities; 
f) tutoring, consultations, guidance of student’s scientific circles; 
g) training activities and other activities in the interest 
of education; 
h) participation in the activities organized by 
the Department, College and/or University; 
i) participation in the councils and commissions in the interest 
of education. 
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2. Research activities: 
a)activities in the research centre set out in the plan; 
b) Initiating, carrying out, and monitoring of programmes and 
projects; 
c) participation in scientific conference sessions, for 
the dissemination of research results; 
d) elaboration and publication of 
articles, monographs, treaties of specialty books and provided in t
he plan. 

Wage employment 2437 lei 
Date of publication of the 
notice in the Official Gazette 

Official Gazette of Romania, Part III,  Nr. 1631/ 28.11.2016 

Start and end of 
the period of enrollment 

28.11.2016 – 15.01.2017 

Date, day of week and time 
of the lecture support 

31.01.2017, 10 A.M. 

Location of 
the supported lecture 

„Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Economics, B-dul 
Revoluției 77, etaj 2, room A21 

Date to attend the 
contest/competition including  
lectures, courses, etc. 

31.01.2017,  10 A.M. 

The communication date of the 
results 

31.01.2017 

The beginning and end of 
appeal 

01.02.2017 – 07.02.2017 

Theme of the contest 

 

• Audit Standardization internationally and nationally 
• Internal control factor in the increase of the quality 
financial reporting 
• The role and importance of audit evidence in the context of the 
audit of the financial statements; 
• Regulations and rules for organizing and exerting the 
internal public audit; 
• Governance and audit committees-the essential elements 
of audit quality growth 
• Specific aspects of systems and codes of corporate 
governance of Romanian enterprises. 
 
 

 

Bibliography: 
Arens, Alvin, A., Loebbecke, James, K., 2006, Audit. O 

abordare integrată, traslated after 8th edition english, Publishing 
House ARC 

Ovidiu, Constantin,  Bunget, 2010,Audit fiananciar-

contabil, Publishing House Mirton, Timişoara 
Toma, M., 2009, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare 

ale unei entităţi, 3rd edition, Bucureşti, Publishing House 
CECCAR. 

Morariu, A., Suciu, G., Stoian, F., 2008, Audit intern şi 

guvernanţă corporativă, Universitară Publishing House 
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Dobroţeanu, L., Dobroţeanu, C., L., 2007, Audit intern, 
Bucureşti, Publishing House Infomega 

Ghiţă, Marcel, Guvernanţa corporativă, 2008, Bucureşti, 
Economică Publishing House 

Morariu, Ana, Suciu, Gheorghe, Stoian, Flavia, Audit 

intern şi guvernanţa corporativă, 2008, Bucureşti, Universitară 
Publishing House 

Manualul de Standarde Internaţionale de Audit şi Control 

de Calitate. Audit Financiar, Publishing House Irecson Bucureşti, 
2009 

  
The contest will consist in supporting a public 
lecture in which the candidate presents the most significant 
and professional results and his academic career development 
plan. 

Description of the procedure of 
the contest 
  
 

The general standards related to the associate professor function 
are minimum and mandatory requirements in applying for the 
occupancy competition for the position. 
The applicant must cumulatively fulfil the requirements of 
national minimum standards and the standards of the university 
for each teaching and research position targeted 
The applicant must also fulfil the specific conditions for the 
targeted position: 
- A graduate of Economic Faculty; 
- PhD in Accounting. 
The competition for associate professor position consists of: 

• Analysis of the file submitted for the contest; 
• supporting a public lecture for minimum 45 minutes in 

which the candidate presents the most significant 
professional results and the university career development 
plan. In compulsory it will contain a questioning session 
from the commission and from the public 

• the candidates not coming from higher education must 
support a didactic lecture with the students, in front of the 
commission. Its theme is announced to the candidates 
with 48 hours before the contest by e-mail and on the 
website of U.A.V. 

The contest committee will evaluate the candidate in conformity 
with the following aspects: 
- the fulfil of the minimal criteria required by CNATDCU and  
U.A.V. 
- relevance and impact of the candidate’s scientific results; 
- the candidate’s ability to guide students and young researchers; 
- the didactic capacity of the candidate for those positions that 

entail didactic activities; 
- the candidate’s capacity to transfer knowledge and results to 

the economic or social field or to disseminate his/her own 
scientific results; 

- the candidate’s capacity for team work and his/her efficiency in 
scientific collaborations, according to the specifics of the 
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teaching field;  
- the candidate’s capacity to lead research and development 

projects;  
- the candidate’s professional experience.  

List of documents 
  
 

1. Application form, signed by the applicant; includes a 
declaration regarding the veracity of supplied information, 
registered at UAV' registry office; 

2. University career development proposal both in terms of 
teaching and scientific field; proposal written by the 
candidate and contains maximum 10 pages, one of the 
main criteria for selecting the candidates; 

3. Printed and digital copy of the applicant's CV (It shall 
include mandatory information on studies carried out and 
diploma obtained; professional experience and relevant 
jobs; Information about grants and research and 
development projects that he led as project manager 
indicating for each the funding source, the volume of 
financing and the main publications and patents results; 
information about the awards or other recognition of 
scientific contributions of the candidate) 

4. List of published works – printed and digital copies; 
5. Verifying form of university standards fulfilment, 

whose standard is provided by their own competition 
methodology. Checklist is completed and signed by the 
candidate;  

6. Documents regarding the doctor’s diploma: certified 
copy of the doctor’s diploma, and if the original doctor’s 
diploma is not recognized in Romania, the attestation of 
equivalence or recognition of it 

7. A summary of doctorate thesis both in Romanian and an 
international language; maximum 1 page each 

8. Candidate’s declaration on his own responsibility, 
indicating incompatibilities provided by Law no. 1/2011, 
which would be for winning the competition  or lack of 
such incompatibility ; 

9. Official Monitor copy where it was published the post 
10. Certified copies of other certificates attesting the 

applicant's studies (bachelor's degree and transcript)  
11. Copy of the ID card. If the applicant does not have an ID 

card, a copy of the passport or other relevant identification 
document is accepted 

12. In case the applicant changed his/her name, copies 
attesting towards such modifications must be provided; 

13. A maximum of 10 publications, patents or other relevant 
documents supplied in an electronic format and selected 
by the applicant as best representing his/her professional 
achievements 

14. Certified copy of birth certificate 

15. List at least 3 names and contact addresses of 
personalities in this field who drafted letters of 
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recommendation regarding the candidate's professional 
qualities 

The address where 
you send your dossier 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Mun. Arad, Bdul. 
Revoluţiei nr. 77 cod 310130 jud. Arad, Romania 

Commission President:    Associate Prof., PhD Cilan Teodor Florin, „Aurel 
Vlaicu” University of Arad 
Members: 
1. Prof., PhD Cernuşca Lucian, „Aurel Vlaicu” University of 
Arad 
2. Prof., PhD Mateş Dorel, West University of Timişoara 
3. Associate Prof., PhD Pereş Cristian, West University of 
Timițoara 
4. Associate Prof., PhD Bologa Gabriela, Agora University of 
Oradea municipality 
Alternate members: 
- Associate Prof., PhD Domil Aura Emanuela, West University of 
Timişoara 
 (alternate member) 
- Associate Prof., PhD Pantea Mioara Florina, „Aurel Vlaicu” 

University of Arad (alternate member) 
Methodology Own methodology displayed on the website of UAV. 
 

 

 

 


