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DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT-MARKETING 

 

CALENDAR 

privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

de către personal didactic asociat 

în anul universitar 2016-2017  

(Extras) 

 

În conformitate cu Anexa 9 – Metodologia privind ocuparea posturilor didactice 

vacante din Statele de funcții la Procedura pentru elaborarea și aprobarea statelor 

de funcții, SEAQ - PL – U.03, aprobată în ședința de Senat a UO din data 18.01.2016, 

calendarul FSE/DMM pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante de către personal didactic asociat în anul universitar 2016-2017 

adaptat conform solicitării postată pe forum Consiliu FSE – la link 

http://distance.iduoradea.ro/mod/forum/discuss.php?d=44156, este următorul: 

 
Nr. 

crt. 
Activitate Data/Perioada Responsabil 

1.  Ședința departamentului pentru discutarea și 

avizarea formei finale (în urma Admiterii 2016) 

a Statelor de funcții ale departamentului/SDSE 

pentru anul univ. 2016-2017 și pentru propunerea 

privind scoaterea la concurs a posturilor vacante 

din Statul de funcţii 2016-2017 al 

Departamentului/SDSE în vederea ocupării de 

către personal didactic asociat 

21.09.2015, 

ora 10.30 

Directorul de 

departament/SDSE, 

membrii titulari ai 

departamentului/SDSE,  

2.  Ședința Consiliului departamentului/Școlii 

Doctorale de Științe Economice (SDSE) pentru:  

1. întocmirea și avizarea Referatului 

privind scoaterea la concurs a posturilor 

vacante din Statul de funcţii 2016-2017 al 

Departamentului/SDSE în vederea 

ocupării de către personal didactic 

asociat – Anexa 1;  

2. stabilirea și avizarea comisiilor de 

concurs. 

21.09.2015, 

ora 12.00 

Directorul de 

departament/SDSE, 

Consiliul 

Departamentului/SDSE 

3.  Înaintarea Referatului privind scoaterea la 

concurs a posturilor vacante din Statul de funcţii 

2016-2017 al Departamentului în vederea 

ocupării de către personal didactic asociat – 

Anexa 1, avizat de către Consiliul 

21.09.2015, 

ora 14.00 

Directorul de 

departament/SDSE 
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Nr. 

crt. 
Activitate Data/Perioada Responsabil 

Departamentului / SDSE la Decanatul FSE, în 

formă listată și semnată – în atenția Prodecan, 

conf.univ.dr. Adriana GIURGIU - și transmiterea 

în formă electronică (editabil, WORD) pe adresa 

de e-mail: adrianagiurgiu@gmail.com  

4.  Numirea (prin Decizie a Directorului de 

Departament/SDSE) membrilor comisiilor de 

concurs – Anexa 2 și informarea - prin asigurare 

de luare la cunoștință - membrilor comisiilor de 

concurs cu privire la respectiva numire 

21.09.2015, 

ora 15.00 

Directorul de 

departament/SDSE 

5.  Publicarea posturilor vacante din Statele de 

funcţii 2016-2017 ale Departamentului/SDSE 

(Anexa 1) scoase la concurs (în urma aprobării 

Consiliului FSE) în vederea ocupării de către 

personal didactic asociat, prin afişare la sediul 

departamentului 

21.09.2015, 

ora 15.00 

Directorul de 

departament/SDSE 

6.  Afișarea la sediul departamentului/ SDSE a 

Tematicii pentru concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante de către personal 

didactic asociat – Anexa 3  

21.09.2015, 

ora 16.00 

Directorul de departament/ 

SDSE, Președinții 

comisiilor de concurs 

7.  Depunere dosare candidați la sediul 

departamentelor / SDSE 

23.09.2016, 

orele 8.00 – 

9.00 

Directorul de departament 

/ SDSE – pentru 

organizarea și asigurarea 

preluării, verificării privind 

conținutul și conformitatea 

dosarelor și înregistrării 

dosarelor candidaților la 

departament (se preiau 

numai dosarele complete și 

întocmite corect) 

8.  Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante de către personal 

didactic asociat – Anexa 4 

23.09.2016, 

orele 9.00 – 

11.00 

Directorul de departament 

/ SDSE, Președinții 

comisiilor de concurs 

9.  Afișarea rezultatelor concursurilor pentru 

cadrele didactice asociate și asociate invitate, 

prin afişare la sediul departamentului / SDSE 

şi prin publicare pe pagina web a facultății 
(Directorul de Departament/SDSE va transmite 

rezultatele concursului și pe –mail, în formă 

scanată, d-lui Adrian NICULA, care le va publica 

pe pagina web a FSE, la link 

http://steconomiceuoradea.ro/wp/concurs-pe-

post/, la sub-butonul specific fiecărui 

departament/SDSE)  

23.09.2016, 

ora 12.00 

Directorul de departament 

/ SDSE și Administrator 

Șef FSE, ec. Adrian 

NICULA 

10.  Ședința Consiliilor Departamentelor/ SDSE de 

verificare cu privire la îndeplinirea condițiilor 

legale de ocupare a noilor posturi și respectarea 

prevederilor legale privind numărul maxim de 

norme didactice și de avizare a rezultatelor 

concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante de către personal didactic 

asociat – Anexa 5 și postarea acesteia pe Forum 

23.09.2016, 

ora 12.30 

Directorul de departament/ 

SDSE, Consiliul 

Departamentului/ SDSE 
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crt. 
Activitate Data/Perioada Responsabil 

Consiliu FSE. 

11.  Întocmirea și înaintarea documentelor  către 

Decanatul FSE – Anexa 6 cu Anexele aferente, 

inclusiv cu dosarele complete ale cadrelor 

didactice asociate și asociate invitate. 

23.09.2016, 

ora 13.00 

Directorii de departamente 

 

Prezentul calendar a fost aprobat în ședința Consiliului FSE din data de 19.09.2016 și a 

fost adaptat la nivel DMM la punctele evidențiate cu culoarea gri conform solicitării 

postată pe forum Consiliu FSE – la link 

http://distance.iduoradea.ro/mod/forum/discuss.php?d=44156  și aprobat în Sedința 

DMM din 21.09.2016. 

 

 

 

Director Departament, 

Conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan 

 

21.09.2016 
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