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MI�ISTERUL  EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TI�ERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET“ DIN BUCUREŞTI

a n u n ţ ă

scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante

I. Facultatea de drept şi administraţie publică - Bucureşti
Catedra de drept privat

Conferenţiar, poziţia 66, disciplinele: Dreptul transporturilor; Dreptul

mediului.

Conferenţiar, poziţia 67, disciplina Dreptul afacerilor.

Conferenţiar, poziţia 68, disciplinele: Dreptul proprietăţii intelectuale;

Drept civil - drepturi reale.

Conferenţiar, poziţia 69, disciplinele: Obligaţii II. Responsabilitatea;

Dreptul bunurilor (drepturi reale).

Conferenţiar, poziţia 71, disciplinele: Relaţii individuale de muncă;

Sociologie juridică.

Conferenţiar, poziţia 72, disciplinele: Drept procesual civil; drept civil –

contracte speciale.

Asistent, poziţia 73, disciplinele: Dreptul comerţului internaţional;

Dreptul asigurărilor.

Catedra de drept public
Profesor, poziţia 4, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Elemente de

teoria statului şi dreptului.

Conferenţiar, poziţia 52, disciplinele: Instituţii de drept procesual penal;

Drept administrativ al bunurilor.

Conferenţiar, poziţia 54, disciplinele: Protecţia juridică a drepturilor

omului; Drept internaţional public.

Conferenţiar, poziţia 55, disciplinele: Management public;

Managementul serviciilor publice; Ştiinţa administraţiei şi administraţia

publică.

Conferenţiar, poziţia 57, disciplinele: Contencios constituţional; Drept

administrativ al bunurilor.

Conferenţiar, poziţia 58, disciplina Penologie.

Conferenţiar, poziţia 59, disciplinele: Drept administrativ I; Drept

administrativ.

Lector, poziţia 60, disciplinele: Bazele ştiinţei politice; Managementul

proiectelor europene.

Lector, poziţia 61, disciplinele: Drept administrativ II; Ştiinţa

administraţiei şi administraţie publică.

Asistent, poziţia 64, disciplinele: Drept parlamentar; Drept administrativ;

Drept administrativ al bunurilor.

II. Facultatea de management financiar contabil - Bucureşti
Catedra de contabilitate

Profesor, poziţia 5, disciplinele: Contabilitate şi gestiune fiscală;

Contabilitate de gestiune.

Conferenţiar, poziţia 10, disciplina Contabilitate financiară.

Lector, poziţia 32, disciplinele: Bazele contabilităţii; Contabilitate

(proceduri).

Catedra de management şi informatică de gestiune
Profesor, poziţia 9, disciplina Sisteme informatice de gestiune.

Conferenţiar, poziţia 18, disciplinele: Managementul inovării;

Managementul mediului.

Conferenţiar, poziţia 19, disciplinele: Informatică I; Sisteme informatice

în marketing.
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Lector, poziţia 51, disciplinele: Managementul resurselor umane;

Management general.

Asistent, poziţia 49, disciplinele: Comportament organizaţional;

Managementul investiţiilor.

Asistent, poziţia 52, disciplinele: Analiza strategică a mediului

concurenţial; Managementul serviciilor.

III. Facultatea de marketing şi afaceri economice internaţionale
Catedra de economie

Profesor, poziţia 4, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie.

Conferenţiar, poziţia 9, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie.

Conferenţiar, poziţia 10, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie.

Catedra de marketing şi relaţii economice internaţionale
Profesor, poziţia 1, disciplina Introducere în marketing 1,2.

Profesor, poziţia 7, disciplina Cercetări în marketing 1,2.

Conferenţiar, poziţia 20, disciplina Comerţ internaţional şi politici

comerciale 1,2. Comerţ internaţional şi politici comerciale.

Conferenţiar, poziţia 21, disciplinele:  Relaţii valutare internaţionale;

Finanţe internaţionale.

Conferenţiar, poziţia 22, disciplina Economie mondială.

Conferenţiar, poziţia 23, disciplina Economie internaţională 2.

Conferenţiar, poziţia 24, disciplina Tehnici de comercializare şi

cooperare 1,2.

Conferenţiar, poziţia 77, disciplina Marketing bancar.

Lector, poziţia 54, disciplina Web-marketing.

Lector, poziţia 83, disciplinele: Marketingul serviciilor 1,2;

Managementul marketingului.

Lector, poziţia 84, disciplina Cercetări de marketing 1,2.

Asistent, poziţia 86, disciplinele: Introducere în marketing (1);

Introducere în marketing (2).

Asistent, poziţia 87, disciplina Marketingul serviciilor 1,2.

IV. Facultatea de finanţe şi bănci-Bucureşti
Catedra de finanţe

Profesor, poziţia 17, disciplina Finanţe publice I.

Profesor, poziţia 18, disciplinele: Pieţe de capital; Proiecte financiar-

bancare.

Conferenţiar, poziţia 32, disciplinele:  Buget şi trezorerie; Modelarea

deciziei financiar monetare.

V. Facultatea de litere
Catedra de limbi romanice

a) Colectivul de limbă şi literatură franceză

Conferenţiar, poziţia 5, disciplinele: Limba franceză contemporană;

Limbaj diplomatic; Limba franceză – curs practic.

Conferenţiar, poziţia 6, disciplinele: Istoria literaturii franceze;

Civilizaţie franceză şi francofonă.

Lector, poziţia 13, disciplinele: Istoria literaturii franceze; Limba

franceză – curs practic; Francofonie.

b) Colectivul de limbă şi literatură spaniolă

Profesor, poziţia 1, disciplina Limba spaniolă contemporană.

Catedra de limbă şi literatură română
Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Elemente de lingvistică generală;

Dificultăţi ale limbii române; Lingvistică generală.

Catedra de limbi germanice, slave şi orientale
a) Colectivul de limbă şi literatură engleză

Profesor, poziţia 2, disciplina Limba engleză contemporană.

Profesor, poziţia 3, disciplinele: Istoria literaturii engleze; Limba

personajelor shakespeariene.

b) Colectivul de limbă şi literatură japoneză

Conferenţiar, poziţia 1, disciplinele: Limba japoneză contemporană;

Civilizaţie japoneză.

Catedra de limbaje specializate
Lector, poziţia 23, disciplina Limba franceză.

Lector, poziţia 24, disciplina Limba franceză.

Lector, poziţia 25, disciplina Limba engleză.

VI. Facultatea de medicină veterinară
Catedra de învăţământ preclinic

Profesor, poziţia 1, disciplinele: Microbiologie (1,2); Imunologie.

Conferenţiar, poziţia 4, disciplinele: Nutriţie; Alimentaţie; Agronomie 1;

Agronomie 2.

Şef lucrări, poziţia 9, disciplinele: Chimie; Biochimie (1); Biochimie (2).

Catedra de învăţământ clinic
Şef lucrări, poziţia 11, disciplinele: Parazitologie. Boli parazitare (1);

Parazitologie. Boli parazitare (2); Boli parazitare (3).

Şef lucrări, poziţia 12, disciplinele: Boli infecţioase şi medicină

preventivă (1); Boli infecţioase şi medicină preventivă (2); Boli infecţioase

şi medicină preventivă (4).

VII. Facultatea de educaţie fizică şi sport
Catedra de educaţie fizică şi sport

Profesor, poziţia 4, disciplinele: Aprofundarea unei ramuri sportive (1,2)

- Handbal; Stagiu de practică de antrenor (1,2) - Handbal; Handbal.

Lector, poziţia 9, disciplinele: Aprofundarea unei ramuri sportive (1,2) -

Fotbal; Stagiu de practică de antrenori (1,2) - Fotbal; Fotbal (1,2).

Catedra de kinetoterapie
Conferenţiar, poziţia 22, disciplinele: Kinetoterapie în afecţiuni cardio-

vasculare; Kinetoterapie în afecţiuni obstetrico- ginecologice;

Kinetoterapie în afecţiuni reumatologice; Igienă şi prim ajutor în educaţia

fizică şi sport.

Lector, poziţia 23, disciplinele: Recuperarea afecţiunilor ortopedico-

traumatice; Recuperarea în traumatologia sportivă; Refacerea în activitate

sportivă.

VIII. Facultatea de relaţii internaţionale, istorie şi filosofie
Catedra de relaţii internaţionale şi studii europene

Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Istoria relaţiilor internaţionale şi a

diplomaţiei (2); Politici internaţionale în Orientul Mijlociu.

Lector, poziţia 30, disciplinele: Dimensiuni şi perspective ale

globalizării; Introducere în relaţii internaţionale; Teoria relaţiilor

internaţionale.

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Studii de securitate; Doctrine politice

contemporane.

Asistent, poziţia 32, disciplinele: Managementul crizelor şi conflictelor

regionale; Dreptul european al drepturilor omului.

IX. Facultatea de jurnalism, comunicare şi relaţii publice
Profesor, poziţia 36, disciplinele: Comunicare interculturală; Comunicare

internă - (organizaţii).

Conferenţiar, poziţia 13, disciplinele: Jurnalism tematic; Comunicare

scrisă şi audiovizuală.

Lector, poziţia 25, disciplinele: Teoria şi analiza textului; Presă scrisă –

atelier.

Lector, poziţia 27, disciplinele: Introducere în radio; Publicistică radio.

Lector, poziţia 29, disciplinele: Jurnalism de televiziune; Mass-media şi

cultura I.

Asistent, poziţia 40, disciplinele: Jurnalism de televiziune; Televiziune -

laborator.

X. Facultatea de matematică şi informatică
Lector, poziţia 32, disciplinele: Matematici aplicate în economie;

Matematici financiare şi actuariale.

XI. Facultatea de arte
Catedra arta actorului

Conferenţiar, poziţia 3, disciplinele: Improvizaţie scenică; Educaţia

expresiei vocale.
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Conferenţiar, poziţia 4, disciplinele: Istoria teatrului universal şi

românesc. Teoria teatrului.

Conferenţiar, poziţia 5, disciplinele: Estetică; Arta şi civilizaţia

spectacolului; Istoria culturii şi civilizaţiei.

Lector, poziţia 9, disciplinele: Vorbire scenică; Expresie artistică; Analiza

procesului scenic.

Lector, poziţia 10, disciplinele: Dans scenic; Expresie artistică.

Lector, poziţia 11, disciplina Vorbire scenică.

Lector, poziţia 12, disciplinele: Vorbire scenică; Improvizaţie scenică;

Arta actorului.

Asistent, poziţia 17, disciplinele: Improvizaţie scenică; Arta actorului.

Asistent, poziţia 18, disciplinele: Vorbire scenică; Arta actorului.

Catedra de muzică
Conferenţiar, poziţia 9, disciplina Armonie.

Asistent, poziţia 22, disciplinele: Dirijat cor, ansamblu coral; Practică

artistică.

XII. Facultatea de geografie şi geografia turismului
Catedra de geografie şi geografia turismului

Conferenţiar, poziţia 11, disciplinele: Geografia populaţiei; Geografia

aşezărilor; Geografia umană şi economică a României.

Asistent, poziţia 8, disciplinele:  Geografia turismului în U.E. şi în

România; Tehnica operaţiunilor de turism; Geografia umană şi economică

a României.

XIII. Facultatea de arhitectură
Catedra de proiectare de arhitectură

Conferenţiar, poziţia 1, disciplina Proiectare de arhitectură.

Conferenţiar,  poziţia 2, disciplina Sinteze de arhitectură.

Lector, poziţia 34, disciplina Proiectare de arhitectură.

Lector, poziţia 66, disciplinele: Proiect de specialitate – Urbanism;

Proiectare de arhitectură.

Lector, poziţia 71, disciplinele: Proiectare de arhitectură; Proiect de

specialitate – restaurare.

Lector, poziţia 72, disciplina Proiectare de arhitectură.

Asistent, poziţia 78, disciplina Proiectare de arhitectură.

Asistent, poziţia 79, disciplina Proiectare de arhitectură.

Asistent, poziţia 80, disciplinele: Proiectare de arhitectură; Reprezentări

în arhitectură.

Asistent, poziţia 81, disciplina Proiectare de arhitectură.

Asistent, poziţia 82, disciplina Proiectare de arhitectură.

Catedra de sinteze de arhitectură
Profesor, poziţia 2, disciplinele: Sinteze de arhitectură; Fizica

Construcţiilor I, II.

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Materiale de construcţii şi finisaje I,

II; Structuri de lemn, metal, beton armat II; Sinteze de arhitectură.

Conferenţiar,  poziţia 55, disciplinele: Structură şi compoziţie urbană I;

Proiect de specialitate – urbanism.

Asistent, poziţia 65, disciplinele: Sinteze de arhitectură; Proiect de

specialitate – restaurare.

Asistent, poziţia 66, disciplina Sinteze de arhitectură.

Asistent, poziţia 67, disciplina Sinteze de arhitectură.

Asistent, poziţia 68, disciplina Sinteze de arhitectură.

Catedra de studiul teoretic al arhitecturii
Profesor, poziţia 3, disciplinele: Proiectare de arhitectură; Istoria

universală a arhitecturii şi artelor IV; Doctrine şi curente în arhitectură şi

urbanism.

Profesor, poziţia 5, disciplinele: Patrimoniu construit; Teoria arhitecturii

şi programe I; Proiectare de arhitectură.

Conferenţiar,  poziţia 11, disciplinele:  Sinteze de arhitectură; Teoria

arhitecturii şi programe III.

Conferenţiar, poziţia 14, disciplinele: Istoria universală a arhitecturii și

artelor I, II; Arhitectură modernă în spaţii istorice; Proiectare de arhitectură.

Conferenţiar, poziţia 37, disciplinele: Centrul şi periferia în contextul

structurilor urbane; Stiluri în artă şi arhitectură; Reprezentări în arhitectură.

Conferenţiar,  poziţia 38, disciplinele: Reprezentări ale arhitecturii în

arte; Estetică şi arhitectură în spaţiul cultural european; Reprezentări în

arhitectură.

Lector, poziţia 30, disciplina Proiectare de arhitectură.

XIV. Facultatea de sociologie-psihologie
Catedra de sociologie

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Sociologia opiniei publice;

Psihologie socială.

Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Sociologia familiei; Etnosociologie

românească.

Conferenţiar, poziţia 26, disciplinele: Teorii sociologice contemporane;

Sociologia educaţiei.

Conferenţiar, poziţia 27, disciplinele: Sociologie urbană I; Sociologie

urbană II; Antropologie urbană; Antropologie.

Conferenţiar, poziţia 28, disciplinele: Sociologie juridică; Sociologie

militară.

Asistent, poziţia 30, disciplinele: Managementul proiectelor de cercetare

socială; Calitatea vieţii.

Asistent, poziţia 31, disciplinele: Diagnoză şi intervenţie socială;

Sociologie rurală; Sociologie urbană.

Catedra de psihologie
Profesor, poziţia 52, disciplina Bioetică.

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Psihologie experimentală. Metode

de analiză calitativă.

Conferenţiar, poziţia 8, disciplina Introducere în consiliere psihologică.

Conferenţiar, poziţia 9, disciplina Psihologia educaţiei.

Conferenţiar, poziţia 53, disciplina Neuropsihologie.

Conferenţiar, poziţia 54, disciplina Psihologia adultului şi vârstnicului.

Conferenţiar, poziţia 55, disciplina Fundamentele psihoterapiei.

Conferenţiar, poziţia 56, disciplina Psihologia familiei şi psihosexologie.

Lector, poziţia 58, disciplinele: Psihologia sănătăţii; Psihologie socială II.

Asistent, poziţia 59, disciplina Psihologie socială I.

Asistent, poziţia 60, disciplina Psihologie socială II.

Asistent, poziţia 61, disciplina Fundamentele psihologiei I.

Asistent, poziţia 62, disciplina Fundamentele psihologiei II.

Asistent, poziţia 63, disciplinele: Introducere în consilierea psihologică;

Psihologia comunicării.

Asistent, poziţia 64, disciplinele: Psihologia familiei şi psihosexologie;

Psihologie socială II.

Asistent, poziţia 65, disciplina Fundamentele psihoterapiei.

Asistent, poziţia 66, disciplina Defectologie şi logopedie.

Asistent, poziţia 67, disciplinele: Psihologia muncii; Bioetică.

Asistent, poziţia 68, disciplinele: Consiliere educaţională şi a carierei;

Psihologia educaţiei.

Asistent, poziţia 69, disciplina Istoria psihologiei.

Asistent, poziţia 70, disciplina Istoria psihologiei.

Asistent, poziţia 71, disciplina Testarea psihologică (personalitatea).

Asistent, poziţia 72, disciplina Testarea psihologică (personalitatea).

Asistent, poziţia 73, disciplina Testarea psihologică (aptitudini şi

inteligenţă).

Asistent, poziţia 74, disciplinele: Teorii şi paradigme contemporane în

psihologie; Psihologie socială II.

Asistent, poziţia 75, disciplinele: Managementul resurselor umane;

Managementul personalului.

Asistent, poziţia 76, disciplina Psihologie medicală.

Asistent, poziţia 77, disciplinele: Analiza datelor experimentale; Metode

şi tehnici de cercetare în psihologie.

Asistent, poziţia 78, disciplina Metode şi tehnici de cercetare în

psihologie.

Asistent, poziţia 79, disciplinele: Psihologie judiciară; Istoria psihologiei.
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Asistent, poziţia 80, disciplinele: Psihologie experimentală; Metode de

analiză calitativă.

XV. Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Conferenţiar, poziţia 11, disciplinele: Pedagogie II (Teoria instruirii;

Teoria şi metodologia evaluării); Didactica specialităţii; Practica

pedagogică.

Conferenţiar, poziţia 13, disciplinele: Pedagogie I (Fundamentele

pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculum-ului); Psihologia educaţiei.

Conferenţiar, poziţia 15, disciplinele: Didactica educaţiei fizice;

Managementul clasei de elevi.

Asistent, poziţia 26, disciplina Managementul clasei de elevi.

XVI. Facultatea de drept şi administraţie publică - Craiova
Profesor, poziţia 7, disciplinele: Obligaţii II. Responsabilitatea; Dreptul

bunurilor. Drepturi reale.

Conferenţiar, poziţia 11, disciplinele: Criminologie; Libertăţi

fundamentale.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplina Dreptul transporturilor.

Lector, poziţia 31, disciplinele: Drept civil I (partea generală); Drept civil

II; Drept civil II (persoanele).

Lector, poziţia 32, disciplina Protecţia juridică a drepturilor omului.

Lector, poziţia 33, disciplina Dreptul administrativ al bunurilor.

Lector, poziţia 34, disciplina Dreptul mediului.

Lector, poziţia 35, disciplinele: Bazele ştiinţei politice; Bazele

constituţionale ale administraţiei publice.

Lector, poziţia 38, disciplinele: Obligaţii I, Contracte.

Lector, poziţia 39, disciplinele: Contencios administrativ; Relaţii

colective de muncă.

Profesor, poziţia 57, disciplina Istoria dreptului românesc.

Conferenţiar, poziţia 60, disciplinele: Drept civil I (Partea generală);

Drept civil II (Persoanele); Drept internaţional public.

Conferenţiar, poziţia 63, disciplinele: Drept diplomatic şi consular; Drept

internaţional public.

Conferenţiar, poziţia 64, disciplinele: Relaţii colective de muncă; Relaţii

individuale de muncă.

Conferenţiar, poziţia 65, disciplinele: Drept administrativ I; Drept

administrativ II; Drept administrativ.

Lector, poziţia 69, disciplinele: Drept civil. Contracte speciale; Drept

civil. Drepturi reale; Drept civil II (persoanele).

Lector, poziţia 70, disciplinele: Politici publice; Instituţii politice şi

instituţii administrative.

Lector, poziţia 72, disciplinele: Libertăţi fundamentale; Teoria generală a

dreptului; Elemente de teoria statului şi dreptului.

Asistent, poziţia 73, disciplinele: Limba engleză (1, 2); Limba engleză.

XVII. Facultatea de management financiar contabil - Craiova
Catedra de analiză economică, contabilitate şi informatică de gestiune
Profesor, poziţia 2, disciplinele: Informatică 2 (Limbaje şi Baze de date);

Sisteme informatice pentru asistarea deciziei.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplinele: Sisteme informatice de gestiune;

Informatică de gestiune (SGBD).

Catedra de ştiinţe economice
Profesor, poziţia 5, disciplinele: Finanţe publice şi fiscalitate; Fiscalitate.

Profesor, poziţia 6, disciplinele: Relaţii valutare internaţionale; Pieţe de

capital şi burse de valori.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplinele: Limbă străină (engleza) I, II;

Corespondenţă comercială în limba străină (engleză) I, II.

Conferenţiar, poziţia 13, disciplinele: Economie (Microeconomie şi

Macroeconomie); Pieţe internaţionale de capital.

Conferenţiar, poziţia 14, disciplinele: Management 1 (Management

general); Managementul proiectelor finanţate internaţional.

Conferenţiar, poziţia 15, disciplinele: Econometrie şi previziune

economică; Calcul economic 1 (Matematici financiare şi actuariale).

Conferenţiar, poziţia 16, disciplina Marketing.

XVIII. Facultatea de management - Braşov
Catedra de management

Profesor, poziţia 7, disciplinele: Managementul investiţiilor; Analiza

strategică a mediului concurenţial.

Profesor, poziţia 8, disciplinele: Metodologia cercetării ştiinţifice în

management (1); Managementul afacerilor.

Profesor, poziţia 9, disciplinele: Management operaţional;

Managementul producţiei.

XIX. Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative - Braşov
Profesor, poziţia 5, disciplinele: Drept procesual penal I; Drept procesual

penal II.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplinele: Ştiinţa administraţiei şi

administraţie publică; Dreptul administrativ al bunurilor.

Conferenţiar, poziţia 13, disciplinele: Elemente de teoria statului şi

dreptului; Libertăţi fundamentale.

Conferenţiar, poziţia 15, disciplinele: Dreptul mediului; Dreptul

proprietăţii intelectuale.

Asistent, poziţia 55, disciplinele: Dreptul transporturilor; Dreptul

societăţilor.

XX. Facultatea de psihologie-pedagogie - Braşov
Catedra de psihologie şi pedagogie

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Psihologia vârstelor I; Psihologia

copilului şi a adolescentului; Psihologia vârstelor II; Psihologia adultului şi

vârstnicului.

Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Metodologia cercetării; Psihologia

creativităţii; Metodologia cercetării psihologice şi pedagogice I.

XXI. Facultatea de contabilitate şi finanţe - Câmpulung Muscel
Conferenţiar, poziţia 9, disciplinele: Contabilitate financiară curentă;

Contabilitate financiară de raportare; Contabilitate managerială; Buget şi

trezorerie.

XXII. Facultatea de contabilitate şi finanţe - Râmnicu Vâlcea
Profesor, poziţia 1, disciplinele: Control financiar-fiscal; Audit şi control;

Audit intern.

Profesor, poziţia 2, disciplinele: Informatică de gestiune (documente

contabile); Informatică de gestiune (limbaje de programare şi SGBD).

Conferenţiar, poziţia 3, disciplinele: Contabilitate (Baze şi Proceduri);

Contabilitate financiară (Curentă şi de raportare).

XXIII. Facultatea de drept şi administraţie publică - Râmnicu
Vâlcea

Conferenţiar, poziţia 6, disciplinele: Teoria generală a dreptului; Relaţii

individuale de muncă; Relaţii colective de muncă.

Conferenţiar, poziţia 7, disciplina Drept administrativ (I, II).

Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Istoria dreptului românesc; Drept

roman (I, II).

Lector, poziţia 19, disciplinele: Contencios administrativ. Drept

administrativ (I, II).

Lector, poziţia 37, disciplinele: Drept civil; Contracte speciale.

Lector, poziţia 39, disciplinele: Dreptul asigurărilor; Contencios

administrativ.

XXIV. Facultatea de drept şi administraţie publică - Constanţa
Profesor, poziţia 1, disciplina Drept procesual civil.

Profesor, poziţia 2, disciplinele: Dreptul bunurilor. Drepturi reale.

Obligaţii; Responsabilitatea.

Profesor, poziţia 3, disciplinele: Drept penal. Partea specială I; Drept

penal – Partea specială II.

Profesor, poziţia 5, disciplinele: Deontologia funcţionarului public;

Psihologie juridică.

Conferenţiar,  poziţia 10, disciplinele: Relaţii individuale de muncă;

Relaţii colective de muncă.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplina Limba engleză.
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Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Drept civil 1 (partea generală);

Drept civil 2. Persoanele; Drept civil (1,2).

Profesor, poziţia 69, disciplina Limba engleză.

Conferenţiar,  poziţia 70, disciplinele: Teoria generală a dreptului;

Dreptul mediului.

Lector, poziţia 50, disciplinele: Dreptul administrativ al bunurilor; Ştiinţa

administraţiei şi administraţia publică.

Asistent, poziţia 61, disciplina Deontologia funcţionarului public.

Asistent, poziţia 75, disciplinele: Drept civil. Contracte speciale;

Responsabilitatea.

XXV. Facultatea de management financiar contabil - Constanţa
Catedra de contabilitate

Conferenţiar,  poziţia 9, disciplinele: Contabilitate financiară;

Contabilitate publică; Proiecte de contabilitate şi informatică.

Conferenţiar,  poziţia 10, disciplinele: Informatică de gestiune (Limbaje);

Informatică de gestiune (SGBD); Sisteme informatice de asistare a deciziei.

Conferenţiar, poziţia 11, disciplinele: Finanţele întreprinderii; Fiscalitate.

Conferenţiar, poziţia 12, disciplinele: Pieţe de capital; Pieţe de capital şi

burse de valori.

Lector, poziţia 31, disciplinele: Modelarea şi simularea proceselor

economice; Management operaţional.

Lector, poziţia 44, disciplinele: Modelarea şi simularea proceselor

economice.

Catedra de economie
Profesor, poziţia 3, disciplinele: Managementul transporturilor;

Comunicări şi negocieri în afaceri; Negocieri şi uzanţe de protocol.

Conferenţiar, poziţia 5, disciplinele: Managementul resurselor umane;

Management general; Eficienţă economică.

Conferenţiar,  poziţia 6, disciplinele: Managementul producţiei;

Evaluarea întreprinderii; Management general.

Conferenţiar,  poziţia 7, disciplinele: Marketing; Managementul calităţii.

Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Managementul proiectelor în

administraţia publică; Managementul proiectelor; Managementul

serviciilor.

Lector, poziţia 21, disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie.

Asistent, poziţia 34, disciplina Eficienţă economică.

Asistent, poziţia 35, disciplinele: Introducere în ştiinţa economică;

Introducere în economie şi politici economice; Analiză economico-

financiară.

Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în Legea

nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi adăugirile ulterioare, a Legii nr.

128/1997 privind Statutul personalului didactic din România, a criteriilor

stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului, respectiv 5098 şi 5099/2005, a Cartei Universităţii „Spiru Haret“

şi a Hotărârilor Senatului din data de 10.11.2008.

Relaţii la telefon: 021 314 00 75; 021 314 00 76; 021 314 39 00, int. 190.

(37.912)

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU“ DIN REȘIȚA

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul I al anului universitar 2010/2011:

Facultatea de ştiinţe economice şi administrative 

Catedra de ştiinţe socio-umane - studii de licenţă

Conferențiar, poziţia 15, disciplinele: Drepturile omului și strategii

antidiscriminatorii; Protecția juridică a drepturilor omului.

Facultatea de inginerie
Catedra de ingineria electrică, economică și informatică - studii de licenţă

Conferențiar, poziţia 17, disciplinele: Sisteme de măsurare și

instrumentație I, II; Electrotehnică I, II.

Condiţiile de înscriere şi participare la concurs sunt conform legislaţiei în vigoare.

(38.246)

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU

a n u n ţ ă

scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante în semestrul I al anului universitar 2010/2011:

Colectivul de Finanţe şi Contabilitate 
Lector, poziţia 10, Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II.

Lector, poziţia 11, Analiză economico-financiară, Marketing bancar.

Lector, poziţia 12, Limba engleză I, Limba engleză II.

Colectivul de drept şi administraţie
Conferenţiar, poziţia 12, Drept constituţional şi instituţii politice, Drept

comercial I.

Conferenţiar, poziţia 13, Dreptul comerţului internaţional, Drept civil

(contracte speciale).

Lector, poziţia 19, Elemente de procedură juridică, Criminologie,

Criminalistică.

Lector, poziţia 20, Ştiinţe politice, Politici publice, Retorică.

Colectivul de management – marketing  
Conferenţiar, poziţia 7, Cercetări de marketing, Marketing public,

Marketingul serviciilor.

Conferenţiar, poziţia 8, Cybermarketing, Comerţ electronic, Tehnici

promoţionale.

Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice sunt cele prevăzute de art.

55 şi art. 56 din Statutul personalului didactic.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării

prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Concursul se organizează şi se desfăşoară la sediul Universităţii „George

Bacovia” din Bacău, str. Pictor Aman nr. 96, în conformitate cu prevederile

art. 58-61 din Statutul personalului didactic şi ale Regulamentului de

organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor

didactice şi încadrarea în muncă a personalului didactic la Universitatea

„George Bacovia” din Bacău, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.

75/18.05.2004.

Relaţii privind dosarul de concurs, tematica şi metodologia de

desfăşurare se pot obţine de la Compartimentul juridic resurse umane –

consilier juridic Ioan Ioniţă, 0234/562600-221.

(38.189)
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UNIVERSITATEA „ARTIFEX“ DIN BUCUREŞTI

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Catedra de finanţe - contabilitate  
Poziţia 9, conferenţiar, disciplinele: Finanţe generale, finanţe publice.

Poziţia 16, conferenţiar, disciplinele: Contabilitate financiară şi

fundamentală, Contabilitate financiară şi aprofundată.

Poziţia 22, conferenţiar, disciplina Gestiune bancară.

Poziţia 35, lector, disciplinele: Econometrie, Modelare economică.

Poziţia 37, lector, disciplinele: Instituţii de credit, Tehnici şi operaţiuni

bancare.

Poziţia 38, lector, disciplina Educaţie fizică şi sport.

Poziţia 39, lector, disciplinele: Matematici aplicate în economie, Bazele

informaticii.

Poziţia 42, lector, disciplinele: Bazele informaticii, Programarea

calculatoarelor.

Poziţia 46, lector, disciplinele: Contabilitate de gestiune, Contabilitate

publică, Bazele contabilităţii, Contabilitate consolidată.

Poziţia 67, asistent, disciplinele: Matematici aplicate în economie, Bazele

informaticii.

Poziţia 72, asistent, disciplinele: Analiză economico – financiară, Audit

financiar, Audit intern.

Catedra de management - marketing
Poziţia 14, conferenţiar, disciplinele: Managementul calităţii,

Management general.

Poziţia 15, conferenţiar, disciplinele: Cercetări de marketing, Analiza

informaţiilor de marketing.

Poziţia 20, conferenţiar, disciplinele: Psihologia cumpărătorului,

Psihologia consumatorului, Psihologie organizaţională.

Poziţia 33, lector, disciplinele: Economia turismului, Management în

comerţ, turism şi servicii.

Poziţia 34, lector, disciplinele: Ecotehnologii, Tehnica operaţiunilor de

turism.

Poziţia 41, lector, disciplinele: Tehnica negocierilor în afaceri, Tranzacţii

comerciale, Tehnici promoţionale.

Poziţia 63, asistent, disciplinele: Managementul cercetării şi dezvoltării,

Management comparat.

Poziţia 64, asistent, disciplinele: Marketing direct, Marketing.

Poziţia 68, asistent, disciplinele: Fundamentele ştiinţei mărfurilor,

Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului, Mărfuri nealimentare şi

siguranţa utilizatorului.

Candidaţii la concurs vor depune la secretariatul Universităţii

„ARTIFEX“ din Bucureşti, str. Econom Cezărescu nr. 47, sectorul 6, tel.

021.3166167, 021.3166168, 021.3166169, în termen de 30 zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cererea de

înscriere însoţită de actele prevăzute de Legea Învăţământului şi Legea

privind Statutul Personalului Didactic.

(38.400)

UNIVERSITATEA „GEORGE BARIȚIU“  DIN BRAȘOV

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Facultatea de drept
Catedra de drept public şi ştiinţe socioumane

Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplina Drept  procesual penal I+II.

Conferenţiar universitar, poziţia 7, disciplinele: Drept execuțional penal;

Drept penal internațional; Drept constituțional și instituții politice. 

Facultatea de ştiinţe economice
1. Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

Catedra de ştiinţe economice
Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Contabilitate financiară

aprofundată; Contabilitate financiară fundamentală; Bazele contabilităţii.

Lector universitar, poziţia 9, disciplinele: Contabilitate publică; Control

de gestiune; Politici și opțiuni contabile; Convergențe contabile

internaționale.

Catedra de matematică informatică şi ştiinţe socioumane
Profesor universitar, poziţia 1, disciplinele: Sisteme informatice de

asistare a deciziilor; Sisteme informatice de gestiune.

Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Informatică – ECDL; Baze de

date.

Asistent universitar, poziţia 16, disciplina Informatică – ECDL. 

2. Specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Catedra de ştiinţe economice
Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Economia turismului; Etică

în comerț, turism și servicii.

Profesor universitar, poziţia 6, disciplina Economie I – microeconomie.

Facultatea de educaţie fizică şi sport
Catedra de discipline teoretice şi sportive 

Lector universitar, poziţia 5, disciplinele: Activități de timp liber (turism,

recreere, jocuri de mișcare, tenis de câmp, badminton); M.D.S. Atletice

(alergări, aruncări, sărituri).

Lector  universitar, poziţia 6, disciplinele: Teoria și metodica educației

fizice și sportului; Didactica sportului adaptat; Optimizarea condiției fizice

(fitness-culturism, gimnastică aerobică); Practica și metodica activităților

motrice (pe grupe de vârstă).

Departamentul ID – IFR  
Asistent  universitar, poziţia 12, disciplinele: Drept internațional public;

Drept fiscal.

Asistent universitar, poziţia 30, disciplinele: Antreprenoriat în comerț,

turism și servicii; Administrarea întreprinderii de comerț, turism și servicii.

Facultatea de științe administrative din Ploiești
Catedra  de ştiințe administrative și drept public

Conferenţiar universitar, poziţia 2, disciplinele: Bazele științelor politice;

Istoria statului și dreptului românesc; Relații publice.

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.

84/1995 (republicată) şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului

didactic.

Candidaţii se vor înscrie la Rectoratul Universităţii „George Bariţiu” din

Braşov, Str. Lunii nr. 6. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel./fax.

0268-31.98.06.

(38.332)
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UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Facultatea de drept şi ştiinţe administrative
Catedra de drept 

Conferenţiar universitar, poziţia 20, disciplinele: Elemente de drept

social european; Elemente de legislaţia muncii; Dreptul muncii şi securităţii

sociale.

Facultatea de ştiinţe ale naturii şi ştiinţe agricole
Catedra de agricultură

Conferenţiar universitar, poziţia 2, disciplinele: Microbiologia

produselor agricole; Oenologie; Tehnologii vinicole ecologice.

Facultatea de fizică, chimie, electronică şi tehnologia petrolului
Catedra de electricitate, electronică, fizica solidului  şi fizică teoretică
Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Microprocesoare şi

microcontrolere; Maşini şi acţionări electrice; Bazele roboticii (O2);

Automate programabile (O7). 

Facultatea de medicină
Catedra 3 de discipline clinice medicale I

Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Psihiatrie; Ştiinţe

comportamentale. 

Facultatea de inginerie mecanică, industrială şi maritimă
Catedra de instalaţii şi echipamente navale

Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Construcţia şi

elasticitatea generală a navei; Vitalitatea navei şi mijloace de salvare,

Tehnici de optimizare a sistemelor navale.

Facultatea de arte
Catedra de teatru

Conferenţiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Cunoştinţe muzicale.

Tehnică vocală. Cânt. Instrument muzical; Arta spectacolului muzical.

Candidaţii înscrişi la concurs vor depune la Rectoratul Universităţii

„Ovidius“ din Constanţa, bd. Mamaia nr. 124, în termen de 30 de zile de la

data publicării acestui anunţ în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic şi Legea învăţământului

nr. 84/1995, completată şi modificată prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului României nr. 36/14 iulie 1997.

(38.358)

INSTITUTUL TEOLOGIC CREȘTIN DUPĂ EVANGHELIE „TIMOTHEUS” DIN BUCUREȘTI 

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul I al anului universitar 2010/2011:

Facultatea de Teologie Pastorală
Specializarea: Teologie Creștină după Evanghelie Pastorală

Catedra de Teologie
Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Teologia închinării și muzică

bisericească; Retorică; Practică pedagogică.

Lector universitar, poziţia 13, disciplina Studiul Noului Testament.

Lector universitar, poziţia 14, disciplinele: Istoria Bisericii Universale;

Istoria Bisericii Creștine după Evanghelie; Istoria gândirii creștine.

Candidaţii la concurs vor depune la Secretariatul General al Institutului

Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”, din Bucureşti, str.

Episcopul Radu nr. 53-55, sectorul 2, în termen de 30 de zile de la data

publicării acestui anunţ în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr.

128/1997, privind Statutul personalului didactic din România, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997. 

Cerinţele specifice fiecărui post și informaţiile despre organizarea

concursului se pot obţine de la Secretariatul Institutului Teologic Creștin

după Evanghelie „Timotheus”.

(38.245)

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEŞTI

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice vacante:

Facultatea de inginerie mecanică şi electrică

Catedra de automatică, informatică aplicată şi calculatoare
Şef de lucrări, poziţia 15. disciplinele: Sisteme de intrare-ieşire; Reţele

locale de calculatoare; Reţele de calculatoare.

Facultatea de tehnologia petrolului şi petrochimie

Catedra de chimie
Asistent universitar, poziţia 36, disciplinele: Chimie generală; Chimie;

Chimie fizică; Chimia metalelor.

Facultatea de litere şi ştiinţe
Catedra de informatică

Conferenţiar universitar, poziţia 8. disciplinele: Criptarea informaţiei; E-

instruire în societatea informaţională; Sisteme informatice integrate.

Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Informaţii se pot obţine la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti –

Secretariat,  telefon: 0244 – 575189; 0244-575817; 0244-573555-interior 186.

(38.248)
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UNIVERSITATEA FINANCIAR BANCARĂ

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Facultatea de management financiar
Profesor, poziţia 3, disciplinele: Operaţiuni bancare - produse şi servicii;

Metode, instrumente şi tehnici de plată.

Profesor, poziţia 4, disciplinele: Gestiunea financiară a întreprinderii;

Analiza financiară a întreprinderii (I).

Conferenţiar, poziţia 7, disciplinele: Contabilitatea instituţiilor de credit;

Analiză financiară (II); Contabilitate financiară.

Conferenţiar, poziţia 9, disciplina Drept civil şi comercial.

Conferenţiar, poziţia 10, disciplina Audit şi control financiar.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu Legea nr.128/1997 privind

Statutul personalului didactic.

Persoanele interesate vor depune cerere de înscriere la concurs în termen

de 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ în Monitorul Oficial al

României, însoţită de actele necesare, conform listei afişate la sediul

Universităţii Financiar Bancare (Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 3, sectorul 3).

(38.353)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

a n u n ţ ă
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice în semestrul I al anului universitar 2010/2011:

Facultatea de fizică
Catedra de fizică I

Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Ecuaţii cinetice şi transport, DCA

V. Metode numerice şi simulare în fizică. Simulări numerice în fizica

turbulenţei, DO3 (opţional).

Catedra de fizică II
Profesor, poziţia 12, disciplinele: Fizica moleculară şi căldură. Fizica.

Fizica mediului.

Facultatea de litere
Catedra de limbi clasice şi moderne

Profesor, poziţia 3, disciplinele: Limba italiană: Morfosintaxă. Limba

italiană: Istoria limbii. Curs practic traduceri. Curs practic retroversiuni.

Catedra de filologie (Drobeta-Turnu Severin)
Profesor, poziţia 17, disciplinele: Literatura străină (engleză) (Medievală

şi renascentistă). Literatura străină (engleză) (Neoclasicismul şi

romantismul). Literatura străină (engleză) (Literatura victoriană). Literatura

străină (engleză) (Literatura britanică).

Facultatea de matematică şi informatică
Departamentul de informatică

Conferenţiar, poziţia 18, disciplinele: Programare procedurală (A+B).

Securitatea informaţiei (CO).

Conferenţiar, poziţia 19, disciplinele: Algoritmica grafurilor (A).

Inginerie software (CO).

Facultatea de teologie
Catedra Istorico-Biblică

Profesor, poziţia 4, disciplinele: Studiul Vechiului Testament. Studiul

Noului Testament.

Facultatea de mecanică
Departamentul de mecanică aplicată

Profesor, poziţia 15, disciplinele: Mecanică. Controlul zgomotelor si

vibraţiilor.

Conferenţiar, poziţia 18, disciplinele: Mecanică. Complemente de

mecanică. Burse de mărfuri si valori.

Departamentul de autovehicule rutiere
Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Fundaţii. Construcţii hidroedilitare.

Materiale construcţii. Geotehnica.

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.128/1997

privind Statutul personalului didactic, Carta Universităţii din Craiova şi

„Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice în Universitatea din

Craiova” (www.ucv.ro), vor depune în termen de 30 de zile de la publicarea

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la Secretariatul

Universităţii din Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 13, cererea de înscriere însoţită

de actele prevăzute de regulamentul mai sus menţionat.

Concursul se va desfăşura la sediul facultăţilor respective.

(38.311)
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