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CALENDARUL DE CONCURS AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE  

PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  

- valabil pentru anul universitar 2015-2016, semestrul I - 

 
Prezentul Calendar este stabilit conform cu Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea și cu Procedura privind 

organizarea, desfăşurarea şi ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare, pe perioadă nedeterminată, la 

Facultatea de Ştiinţe Economice, cu încadrarea în termenele prevăzute de Ghidul desfăşurării concursurilor pentru 

posturile didactice publicate în Monitorul Oficial al României Partea a III-a, nr. 1304, din 25 noiembrie 2015, aprobat de 
Conducerea Universității din Oradea în data de 02.12.2015, după cum urmează: 

 

1. Stabilirea componenţei comisiilor pentru concurs, pentru fiecare post scos la concurs. 

Propunere Departamente: 14.12.2015, ora 10.00  
Consiliul Facultăţii se va întruni în data de 14.12.2015 pentru a aviza componenţa nominală a comisiilor de 

concurs, ce se va depune centralizat de la Decanat, la registratura universităţii cu menţiunea „pentru şedinţa de Senat al 
Universităţii din Oradea din data de 18 ianuarie 2016”, cel târziu până în 11.01.2016, ora 16:00. 

 

2. În data de 25.01.2016, dosarele vor fi ridicate de la DRU, pe bază de semnătură, personal de către 

reprezentantul facultăţii (d-na Prodecan, Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar), în vederea desfăşurării 
concursurilor, și vor fi transmise membrilor comisiilor de concurs, prin preşedintele acestora. 

 

3. În perioada 26.01.2016-29.01.2016 se vor desfăşura şi finaliza concursurile la nivelul comisiilor de concurs, 

conform următorului Calendar de concurs la nivel FSE:  

Departamentul Postul scos la concurs 

Data 

organizării 

concursului 

Ora 

organizării 

concursului 

Locul unde se 

desfășoară 

concursul 

Departamentul de 
Afaceri 
internaționale 

Lector universitar, Poziția 18, disciplinele: 
Limba străină pentru afaceri I.1 
(germană). Limba străină pentru afaceri 
I.2 (germană). Limba străină pentru 
afaceri II.3 (germană). Limba străină 
pentru afaceri II.4 (germană). 

27.01.2016 Ora 10.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E119 

Departamentul de 
Economie 

Profesor universitar, Poziția 4, disciplinele: 
Tehnici promoţionale. Intermediere şi 
dezintermediere în turism. Tehnici 
promoţionale în turism. 

27.01.2016 Ora 12.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E010 

Departamentul de 
Economie 

Lector universitar, Poziția 12, disciplinele: 
Ecologie. Economia mediului şi dezvoltare 
durabilă. Economia serviciilor. 
Macroeconomie. 

27.01.2016 Ora 09.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E008 

Departamentul de 

Finanţe-

Contabilitate 

Asistent universitar, Poziţia 21, 
disciplinele: Contabilitate financiară. 
Contabilitate financiară I. Contabilitate 
financiară II. Practica întocmirii 
situațiilor financiare. Contabilitatea 
instituțiilor publice. 

28.01.2016 Ora 10.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E014 

Departamentul de 

Finanţe-

Contabilitate 

Asistent universitar, Poziţia 22, 
disciplinele: Analiză economico-
financiară. Bazele contabilității. 
Contabilitate internațională. 

28.01.2016 Ora 10.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E014 
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Departamentul Postul scos la concurs 

Data 

organizării 

concursului 

Ora 

organizării 

concursului 

Locul unde se 

desfășoară 

concursul 

Departamentul de 

Management-

Marketing 

Lector universitar, Poziţia 16, disciplinele: 
Management comparat. Managementul 
resurselor umane. e-Business. Analiza 
strategică a mediului concurențial. 

27.01.2016 Ora 12.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E011 

Departamentul de 

Management-

Marketing 

Asistent universitar, Poziţia 18, 
disciplinele: Marketing. Marketingul 
micilor afaceri. Comunicare și negociere 
în afaceri. Marketing pentru design II. 
Marketing pentru design I. 

27.01.2016 Ora 09.00 
Sediul Facultății de 
Științe Economice, 

Sala E011 

 

Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor şi afişate pe pagina de web a concursului în ziua finalizării acestuia, 

inclusiv prin afișare la avizierul departamentului facultății care a scos postul la concurs, și vor fi de asemenea transmise de 
către Președinții comisiilor de concurs cel târziu până la ora 16.00 din ziua finalizării concursului, Prodecanului 
desemnat la nivel de facultate (d-na Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar), care va asigura afişarea rezultatelor pe 
pagina web a concursului din cadrul paginii FSE și a paginii web a concursului administrată de universitate. Comisia de 
concurs verifică îndeplinirea condiţiilor de către candidat, conform cu Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea și cu Procedura privind 

organizarea, desfăşurarea şi ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare, pe perioadă nedeterminată, la 

Facultatea de Ştiinţe Economice. 
 

4. Contestaţiile candidaţilor pot fi depuse, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului, exclusiv 
pentru nerespectarea procedurilor legale şi vor fi înregistrate la registratura universităţii cel târziu în data de 05.02.2016, 

ora 16:00. 
 

5. Comisiile de concurs soluţionează până cel târziu la data de 08.02.2016, ora 16.00. Soluţia se va afişa pe 
pagina de web a concursului administrată de universitate şi se va adaugă la dosarul de concurs în aceeaşi zi. Soluția se va 
afișa la avizierul departamentului facultății care a scos postul la concurs, pe pagina web a concursului din cadrul paginii 
FSE și respectiv, pe pagina de web a concursului administrată de universitate, și se va adăuga la dosarul de concurs în 
aceeași zi, de către Președintele Comisiei de concurs. 

 

6. Preşedintele comisiei de concurs va preda personal Prodecanului desemnat la nivel de facultate (d-na 
Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar), până la data de 09.02.2016, ora 12.00, rezultatele concursului și dosarele de 
concurs completate cu actele necesare, în vederea supunerii lor avizării de către Consiliul Facultăţii. Consiliul Facultăţii de 
Ştiinţe Economice se va întruni în şedinţă extraordinară în data de 10.02.2016, ora 11.00, pentru avizarea rezultatelor 
concursurilor. 

 

7. Reprezentantul facultăţii (d-na Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar) va depune la DRU, pe bază de 
semnătură, în data de 11.02.2016, până la ora 15.00, dosarele de concurs completate cu: 

- Fișa de evaluare tipizată, Anexa 5 la Metodologia UO (actualizată conform grilei stabilite de comisiile de 
specialitate); 

- Referatele de apreciere ale membrilor comisiei, Anexa 6 la Metodologia UO; 
- Raportul comisiei asupra desfăşurării concursului, Anexa 7 la Metodologia UO; 
- Extras din procesul verbal al şedinţei consiliului facultăţii; 
- Lista de prezenţă semnată de toţi participanţii la şedinţa de consiliu, inclusiv decanul. 

 

 
 

Aprobat în versiunea 01 în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 14.12.2015. 

 
 
Oradea, la data de 14.12.2015 
 
 
 

DECAN,  
Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU 


