DESCRIERE POST
Asistent universitar poziţia nr. 22 – perioadă determinată de 3 ani
Universitatea

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative

Departament

Departamentul de Drept și Administrație Publică

Poziţia în statul de funcţii

Asistent universitar, poziţia 22

Funcţie

Asistent universitar

Disciplinele din planul de
învăţământ

Drept civil. Persoanele, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Drept
civil. Contracte civile speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei
și stare civilă.

Domeniu ştiinţific

Drept.
Asistent universitar, poziţia 22: 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 ore de seminar.

Descriere post

Atributiile/ activitatile
aferente

Salariul minim
de incadrare

Desfăşoară activităţi didactice de seminar conform statului de funcţii,
îndrumarea, conducerea de proiecte, lucrări de licență, participarea la
comisia pentru examenul de licență, verificarea lucrărilor la concursul
de admitere, verificarea lucrărilor de control ale studenților, a
referatelor de laborator, participarea la examene şi alte activităţi
organizate pentru promovarea facultăţii şi universităţii, activităţi de
cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea atribuţiilor şi sarcinilor
stabilite prin fişa postului.
2378 lei
Calendarul concursului

Perioadă
înscriere
Data
susţinerii
probei scrise
Data
susţinerii
prelegerii

10.05.2017 – 22.06.2017
11.07.2017

11.07.2017
00

Ora susţinerii 10
probei scrise

00

Ora susţinerii 14
prelegerii
Locul
susţinerii
prelegerii

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

11.07.2017

Perioadă de
contestaţii

12 – 18.07.2017

Tematica
probelor de
concurs

Disciplina: Drept civil. Persoanele - Starea civilă. Element de identificare a persoanei fizice.
Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.Ocrotirea minorului prin mijloace de drept
civil.Înfiinţarea persoanei juridice.Dizolvarea persoanelor juridice. Bibliografie: Marian
Nicolae, Drept civil. Persoanele, Ed. Universuljuridic, Bucureşti, 2016; Eugen Chelaru, Drept
civil. Persoanele, ediţia 4, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2016; Gabriel Boroi, Carla A.
Anghelescu, Curs de drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012; Gabriel Boroi,
Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia 4, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010. Disciplina :
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor - Considerații generale privind obligațiile civile.
Notiunea și structura obligației civile. Delimitare; Clasificarea obligațiilor civile. Izvoarele
obligațiilor și clasificarea lor. Contractul civil. Formarea și efectele contractului. Noțiune,
clasificare, încheierea și efectele contractului față de părți, față de terți. Răspunderea
contractuală și remediile neexecutării contractului. Faptele juridice licite: gestiunea de afaceri,
plata nedatorată și îmbogătirea fără justă cauză; Răspunderea civilă pentru fapte ilicite
extracontractuale. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru fapta altei persoane.
Răspunderea pentru lucruri si animale. Răspunderea pentru ruina edificiului. Condițiile reparării
prejudiciului.Obligații afectate de modalităti. Condiția și termenul. Modalități privind subiectele
obligației. Modalități privind obiectul obligațiilor.Cesiunea de creanță. Subrogația.
Novația.Stingerea obligațiilor.Garanțiile executării obligațiilor. Garanții personale. Privilegii și
garanții reale. Bibliografie: Liviu Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ioan Vidu, „Tratat elementar
de drept civil. Obligaţiile conform noului Cod civil”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
Liviu Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ioan Vidu „Curs de drept civil.Obligatiile”, Editura
Universul juridic, 2015, Bucureşti;
L.R.Boilă, „Răspunderea civilă”, în „Noul Cod
civil.Comentariu pe articole”, coordonatori Fl.Baias, E.Chelaru, R.Constantinovici, I.Macovei,
Editura C.H.Beck, București, 2012, p. p.1399-1473; L.R.Boilă - „Noul Cod civil.Perspective
privind răspunderea civilă delictuală “, Editura C.H.Beck, Bucureşti, aprilie 2012; L.R.Boilă,
„Răspunderea civilă delictuală obiectivă”, ediția a II a, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2014;Lacrima Rodica Boilă, „Răspunderea civilă delictuală subiectiva”, ediția a IIa, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2009; L.Pop, „Tabloul general al răspunderii civile în textele noului Cod
civil”, în Revista română de drept privat, nr.1/2010; I.F.Popa, „Rezoluţiunea si rezilierea
contractelor în Noul Cod civil”, Revista română de drept privat, nr.572010, p.105-136, si
nr.6/2010; L.R.Boilă, „Argumente privind consacrarea abuzului de drept ca ipoteză distinctă de
răspundere civilă în dreptul român”, în Revista română de drept privat, nr. 3/2011.
Disciplina : Drept civil. Contracte civile special - Contractul de vânzare-cumpărare conform
actualului Cod civil:Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de
vânzare-cumpărare; Elementele esenţiale ale vânzării; Formarea vânzării; Efectele contractului
de vânzare-cumpărare;Contractul de locaţiune conform actualului Cod civil: Noţiunea,
caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune;Efectele contractului
de locaţiune; Contractul de sublocaţiune şi de cesiune a contractului; Încetarea locaţiunii. Natura
juridică a drepturilor locatarului; Contractul de antrepriză conform actualului Cod civil:
Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de antrepriză;Reguli
generale cu privire la contractul de antrepriză; Reguli speciale privind antrepriza de construcţii;
Contractul de mandat conform actualului Cod civil:Mandatul cu reprezentare; Mandatul fără
reprezentare;Contractul de împrumut conform actualului Cod civil:Noţiunea, caracterele
juridice şi condiţiile de validitate ale împrumutului de folosinţă (commodatum);
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Efectele contractului de comodat; Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale
împrumutului de consumaţie (mutuum); Efectele împrumutului de consumaţie;Împrumutul cu
dobândă; Stingerea împrumutului de consumaţie;Contractul de rentă viageră conform actualului
Cod civil:Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de rentă
viageră; Efectele contractului de rentă viageră; Delimitarea contractului de rentă viageră faţă de
contractul de întreţinere; Delimitarea contractului de rentă viageră faţă de alte
contracte;Contractul de întreţinere conform actualului Cod civil:Noţiunea, caracterele juridice şi
condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere; Efectele contractului de întreţinere;
Delimitarea contractului de întreţinere faţă de contractul de rentă viageră; Delimitarea
contractului de întreţinere faţă de alte contracte;Contractul de asigurare conform actualului Cod
civil:Principalele noţiuni în legătură cu asigurările; Clasificarea asigurărilor; Asigurările
obligatorii; Asigurările facultative; Termenele de prescripţie în materia asigurărilor.
Bibliografie:Florin Moțiu, Contracte speciale, curs universitar, Editura Universul Juridic,
Bucuresti, 2014;Liviu Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu,
București 2012;Dan Chirică, Tratat de drept civil.Contracte speciale, vol.I.Vânzarea şi
schimbul, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;Dan Chirică,Contracte speciale civile şi
comerciale, vol.l, Editura Rosetti, 2005; Dan Chirică, Drept civil, Contracte speciale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 1997; Francisc Deak, Contracte speciale, Editura Universul juridic,
Bucureşti, 2006. Disciplina: Drept civil. Succesiuni - Caracterele juridice ale transmisiunii
succesorale;Deschiderea moștenirii; Condițiile generale ale dreptului de a moșteni;Moștenirea
legală; Principiile devoluțiunii succesorale; Reprezentarea succesorală;Testamentul;Formele
testamentului;Revocarea voluntară a testamentului;Legatul;Categorii de legate;Efectele
legatelor;Ineficacitatea legatelor;Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea
liberalităților
excessive;Transmisiunea
și
partajul
moștenirii;Transmisiunea
moștenirii;Moștenirea vacant;Amintirile de familie;Partajul succesoral și raportul; Bibliografie:
Dan Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. CH Beck, București, 2014;
Alexandru Bacaci, Gheorghe Comăniță, Drept civil. Succesiunile, Ed. Universul Juridic,
București 2013; Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei,
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura CH Beck, București, 2012. Disciplina: Dreptul
familiei și stare civilă - Noțiunea, obiectul și principiile generale ale dreptului
familiei;Căsătoria;Logodna;Încheierea
căsătoriei;Nulitatea
căsătoriei;Efectele
căsătoriei;Regimuri matrimonial;Regimul primar;Convenția matrimonial;Regimul comunității
legale;Regimul separației de bunuri; Regimul comunității convenționale;Modificarea regimului
matrimonial;Desfacerea căsătoriei; Motivele, cazurile și formele divorțului; Efectele divorțului;
Filiația; Filiația față de mamă;Filiația față de tatăl din căsătorie;Filiația față de tatăl din afara
căsătoriei;Filiația în cazul reproducerii umane asistate medical;Filiația prin adopție;Încetarea
adopției;Autoritatea părintească;Drepturile și îndatoririle părintești;Exercitarea autorității
părintești;Decăderea din exercițiul drepturilor părintești;Obligația de întreținere; Persoanele
între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează; Condițiile
generale, stabilirea și executarea obligației de întreținere; Particularitățile obligației de
întreținere între unele categorii de personae; Bibliografie: Emese Florian – Dreptul familiei.
Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, Ed. CH Beck, București, 2016; Viorica-Claudia
Dumitrache, Alexandru Bacaci, Cristina Codruţa Hageanu – Dreptul familiei, Ed. CH Beck,
București, 2012;Eugen Chelaru, Flavius Baias, Ioan Macovei - Noul Cod civil. Comentariu pe
articole, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2012; Teodor Bodoașcă – Dreptul familiei, Editura Universul
Juridic. București, 2016.
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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
Descrierea
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă
procedurii de determinată, astfel pentru posturile de asistent universitar: 1)dosarul candidatului se
concurs
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; 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.
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Adresa unde
Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga nr.1, loc.Tîrgu-Mureş,
se transmite
jud.Mureş, Sala R14 - Registratură.
dosarul de
concurs
Comisia de concurs:
Preşedinte: Lector univ.dr. Vasile-Adrian BOANTĂ, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Membrii:
Prof.univ.dr. Lucreția DOGARU, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Conf.univ.dr. Lacrima Rodica BOILĂ, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Roxana-Maria ROBA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Raul Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Membru
Prof.univ.dr. Dragoș CHILEA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
supleant:
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