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DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT-MARKETING 

 

 

 

REFERAT 
 privind scoaterea la concurs a disciplinelor din posturile vacante 

din Statul de funcţii 2016-2017 al Departamentului Management-Marketing 

în vederea ocupării de către personal didactic asociat 

 

 

Subsemnata conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, în calitate de Director al 

Departamentului Management-Marketing, în conformitate cu Procedura pentru 

elaborarea și aprobarea statelor de funcții, SEAQ - PL – U.03 Anexa 9 – 

Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante din Statele de funcții, 

aprobată în ședința de Senat a UO din data 18.01.2016, pe în baza propunerii și avizului 

Departamentului/Consiliului Departamentului exprimat în ședința din data de  

21.09.2016, propun scoaterea la concurs a posturilor vacante din Statul de funcții 2016-

2017_ Învățământ la distanță al Departamentului în vederea ocupării de către personal 

didactic asociat, după cum urmează: 

 

Număr 

poziție 

în statul 

de 

funcții 

Denumire 

post 
Denumire disciplină 

Ore convenționale/Tip 

activitate 

Perioada 

pentru care 

prestează 

activitatea: 

Sem. I sau Sem. 

II 

AT TC 

poz. 2 lector Comunicare și 

negociere în afaceri 

0,28 0,72 Sem I 

  Managementul 

proiectelor 

0,14 0,36 Sem II 

  Managementul 

proiectelor 
0,28 0,72 Sem I 

 

Dosarele candidaților vor fi depuse, conform Calendarului privind organizarea scoaterii la concurs a 

posturilor vacante în vederea ocupării de către personal didactic asociat pentru anul universitar 

2016-2017 valabil la nivelul FSE, adaptat conform solicitării postată pe forum Consiliu FSE -  

http://distance.iduoradea.ro/mod/forum/discuss.php?d=44156, în ziua de 23.09.2016, între orele 8-9, 

la sediul Departamentului de Management-Marketing, cu adresa la:  

Universitatea din Oradea,  

Facultatea de Științe Economice, 

http://steconomice.uoradea.ro/
mailto:steconomice@uoradea.ro
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str. Universității, nr. 1,  

clădirea Corp F, etaj 2, sala F303,  

Oradea, jud. Bihor, România. 

 

 

AVIZAT 

în ședința de Consiliu a Departamentului 

de Management-Marketing din data de 

21.09.2016 

 

Semnăturile membrilor Consiliului 

Departamentului prezenți la ședință: 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

 

 

Director de departament, 

 

Conf. univ. dr. Maria-Madela 

Abrudan 

 

Semnătura: 

…………………………… 

 


