DESCRIERE POST
Asistent universitar poziţia nr. 19 – perioadă determinată de 3 ani
Universitatea

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative

Departament

Departamentul de Drept şi Administraţie Publică

Poziţia în statul de funcţii

Asistent universitar, poziţia 19

Funcţie
Disciplinele din planul de
învăţământ
Domeniu ştiinţific
Descriere post

Atributiile/ activitatile
aferente

Salariul minim
de incadrare

Asistent universitar
Drept şi administrarea afacerilor, Drept comercial I, Drept comercial II,
Dreptul afacerilor, Dreptul comerţului internaţional, Dreptul proprietăţii
intelectuale.
Drept
Asistent universitar, poziţia 19: Postul scos la concurs este din Statul
de funcţii al departamentului, aprobat pentru anul universitar 20162017. Numărul total de ore convenţionale de activităţi directe pe
săptămână este de 11,21 ore de seminar.
Desfăşoară activităţi didactice de seminar conform statului de funcţii,
îndrumarea, conducerea proiectelor, lucrărilor de diplomă/licenţă,
participarea la concursul de admitere, verificarea lucrărilor la
concursul de admitere, participarea la promovarea ofertei
educaţionale, participarea în comisii de licitaţii, evaluări, concursuri şi
alte activităţi organizate pentru promovarea facultăţii şi universităţii,
activităţi de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea atribuţiilor şi
sarcinilor stabilite prin fişa postului.
1974 lei
Calendarul concursului

Perioadă înscriere

07.12.2016 – 20.01.2017

Data susţinerii probei scrise 07.02.2017
Data susţinerii prelegerii

07.02.2017
00

Ora susţinerii probei scrise 10
00

Ora susţinerii prelegerii

14

Locul susţinerii prelegerii

Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Sala C32.
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Perioadă comunicare
rezultate

08.02.2017

Perioadă de contestaţii

09 – 15.02.2017

Tematica probelor de
concurs

Tematica: Dreptul comercial în sistemul dreptului privat român - concept
și izvoare; Întreprinderea; Profesionistul - noțiune, categorii, obligații
profesionale; Societățile - introducere în dreptul societar; reguli comune
aplicabile societăților; societăți de persoane; societăți de capitaluri;
societatea cu răspundere limitată; societatea europeană. Grupurile de
interes economic; Contractele profesioniștilor - formarea și executarea
contractelor profesionale; contractul de furnizare; contractul de report;
contractul de societate; contractul de leasing; contractul de franciză;
contractele bancare; contractele de asigurări. Efectele de comerț - cambia;
biletul la ordin; cecul; Organizarea economiei de piață - principiile
economiei concurențiale; faptele de concurență neloială prevăzute de
Legea nr. 11/1991; antantele anticoncurențiale; ajutorul de stat;
Procedura insolvenței - introducere în dreptul insolvenței; mandatul adhoc și concordatul preventiv; condițiile deschiderii procedurii
insolvenței; participanții la procedura insolvenței; efectele deschiderii
procedurii insolvenței; reorganizarea judiciară; falimentul; răspunderea
membrilor organelor de conducere ale debitoarei. Convenția privind
vânzarea internațională de mărfuri; Dreptul de autor; Brevetul de
invenție; Marca înregistrată. Bibliografie: Stanciu Cărpenaru, „Tratat de
drept comercial român”, Editura Univerul Juridic, Bucureşti, 2016; Ioan
Lazăr, „Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței”, Editura
Universul Juridic, București, 2016. Stanciu Cărpenaru, Gheorghe Piperea,
S. David „Legea societăților. Comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck,
2014. Ciprian-Adrian Păun, „Dreptul afacerilor. Profesioniștii”, Editura
Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2013. Convenţia
Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri,
Viena, 1980. Viorel Roș, „Dreptul proprietății intelectuale - Dreptul de
autor, drepturile conexe si drepturile sui generis”, Editura C.H. Beck,
București, 2016. Alin Speriusi-Vlad, „Protejarea creațiile intelectuale mecanisme de drept privat”, Editura C.H. Beck, București, 2015.
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Descrierea procedurii de
concurs

Concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar constă în
evaluarea competenţelor profesionale ale candidatului de către comisia de
concurs pe baza dosarului de concurs şi susţinerea unei prelegeri publice
de specialitate, în prezenţa comisiei de concurs, conform calendarului
concursului, cu respectarea art.21 al.a şi b din metodologia proprie
privind ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată. La
evaluarea candidatului se are în vedere dispoziţiile art.20 şi 22 din
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe
perioadă determinată, astfel pentru posturile de asistent universitar:
1)dosarul candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o
pondere de 30% din nota finală, luând în considerare art.20; 2) prelegerea
publică a candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o
pondere de 40% din nota finală, luând în considerare art.20 lit.c.; 3) proba
scrisă a candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o
pondere de 30% din nota finală.
La toate probele de concurs candidatul trebuie să obţină nota minimă 7.

Listă documente

Asistent universitar – Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea
unui post didactic de asistent universitar va cuprinde, în mod
obligatoriu, următoarele documente: a) cererea de înscriere la concurs,
semnata de candidat, care include o declarație pe propria răspundere
privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; b) o propunere de
dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cat şi din punctul de vedere al
activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către
candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele
criterii de departajare a candidaților; c) curriculum vitae al candidatului în
format tipărit şi în format electronic, semnate de candidat şi scanate; d)
lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format electronic,
semnate de candidat şi scanate; e) fişa de verificare a îndeplinirii
standardelor universităţii de prezentare la concurs, întocmită potrivit
prevederilor din art.13 din Metodologia proprie pentru ocuparea
posturilor didactice vacante pe perioada determinata. Fişa de verificare
este completată şi semnată de către candidat; f) documente referitoare la
deținerea diplomei de doctor, cu excepţia celor care se încadrează la
art.12 lit.c: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaștere sau echivalare a acesteia;
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Listă documente

g) în cazul candidatului care nu deţine titlul de doctor documente care
atestă calitatea de doctorand pentru excepţia menţionată la art.12 lit.c; h)
rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulație internaţională, a
tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limba, cu excepţia
celor care se încadrează la art.12 lit.c; i) declarație pe propria răspundere
a candidatului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării
concursului sau lipsa acestor situații de incompatibilitate; j) declaraţia
membrilor comisiei de concurs privind respectarea art.6 alin.2 din
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe
perioada determinata; k)copii ale altor diplome care atestă studiile
candidatului; l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul
nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori
pașaportului; o) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de
pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau
dovada schimbării numelui; m) maximum 10 publicații, brevete sau alte
lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta şi
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

Adresa unde se transmite
dosarul de concurs

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga nr.1,
loc.Tîrgu-Mureş, jud.Mureş, Registratură.

Comisia de concurs:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Membrii:
Conf.univ.dr. Olimpiu-Aurelian SABĂU-POP, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Raul-Felix HODOŞ, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Roxana-Maria ROBA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Vasile-Adrian BOANTĂ,Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Membru
supleant:
Prof.univ.dr. Lucreţia DOGARU, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

4

