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DESCRIERE POST 

Asistent universitar poziţia nr. 20 – perioadă determinată de 3 ani 
 
 
Universitatea 

 
Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş 

 
Facultatea 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative 

 
Departament 

 
Departamentul de Drept şi Administraţie Publică 

 
Poziţia în statul de funcţii 

 
Asistent  universitar, poziţia 20 

 
Funcţie 

 
 Asistent universitar 

Disciplinele din planul de 

învăţământ 

 Drept constituţional şi instituţii politice I, Drept constituţional şi instituţii 

politice II, Dreptul finanţelor publice, Drept internaţional public, Drept 

financiar şi fiscal european, Drept internaţional privat, Ştiinţa 

administraţiei. 
 
Domeniu ştiinţific 

 
Drept 

 
 
Descriere post 

 
Asistent universitar, poziţia 20: Postul scos la concurs este din Statul de 

funcţii al departamentului, aprobat pentru anul universitar 2016-2017. 

Numărul  total  de  ore  convenţionale  de activităţi  directe pe 

săptămână este de 11 ore de seminar. 

 
 
 
 
Atributiile/ activitatile 

aferente 

 
Desfăşoară activităţi didactice de seminar conform statului de funcţii, 

îndrumarea, conducerea proiectelor, lucrărilor de diplomă/licenţă, 

participarea la comisia pentru examene de licenţă, disertaţie,   

participarea la concursul de admitere, verificarea lucrărilor la 

concursul de admitere, participarea la promovarea ofertei 

educaţionale, participarea la examene, participarea în comisii pentru 

concursuri didactice şi alte activităţi organizate pentru promovarea 

facultăţii şi universităţii, activităţi de cercetare ştiinţifică, precum şi 

realizarea atribuţiilor şi sarcinilor stabilite prin fişa postului. 
 
Salariul minim de incadrare 1974  lei 

 
Calendarul concursului 

 
Perioadă înscriere 

 
07.12.2016 – 20.01.2017 

 
Data susţinerii probei scrise 

 
08.02.2017 

 
Data susţinerii prelegerii 

 
08.02.2017 

 
Ora susţinerii probei scrise 10

00
 

 
Ora susţinerii prelegerii 14

00
 

 
Locul susţinerii prelegerii 

 
Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, Sala C32. 

 

 
Perioadă comunicare  

rezultate 
 08.02.2017 

Perioadă de contestaţii 
 

 09 – 15.02.2017 
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Tematica  

probelor 

 de 

concurs 

 
Disciplina: Drept constituțional și instituții politice I - Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică. Teoria 

constituţiei. Noţiunea de constituţie. Premisele apariţiei constituţionalismului. Clasificarea constituţiilor. 

Supremaţia Constituţiei – fundament al statului de drept. Teoria statului - Definiţia statului. Elementele statului. 

Funcţiile statului.Caracteristicile statului roman. Cetăţenia română -Noţiunea de cetăţenie. Principiile cetăţeniei 

române. Dobândirea cetăţeniei române. Pierderea cetăţeniei române. Cetăţenia de onoare. Cetățenia euroepeană. 

Drepturile și libertățile fundamentale. Îndatoririle fundamentale - Conceptul de drepturi şi libertăţi 

fundamentale. Prezentarea drepturilor si libertăților fundamentale așa cum sunt reglementate prin Constituția 

României. Îndatoririle fundamentale – concept și prezentare. Bibliografie: Constituția României din 1991 

republicată. Daniela Cristina Valea, Drept constituţional şi instituţii politice – în dreptul român și în dreptul 

comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2014. Tudor Drăganu – Drept constituţional şi instituţii politice – tratat 

elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000. (coord.) Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu – Constituţia 

României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008. Cristian Ionescu, Drept constituţional şi 

instituţii politice. Curs sinteză, Editura Hamangiu, București, 2012. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri 

constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - tratat, Editura Servo-Sat, Arad, 2003. Ștefan Deaconu, 

Drept constituțional, Editura C.H. Beck, București, 2013. Ștefan Deaconu, Instituții politice, Editura C.H. Beck, 

București, 2012. Disciplina: Drept constituțional și instituții politice II - Parlamentul României - Organizarea şi 

funcţionarea Parlamentului României; Atribuţiile Parlamentului României; Procedura legislativă; Actele 

Parlamentului României; Mandatul parlamentarilor. Statut. Protecţia mandatului. Executivul roman - Președintele 

României; Guvernul României; Autoritatea judecătorească; Alte instituții politice fundamentale; Avocatul 

Poporului; Curtea Constituțională a României; Consiliul Legislativ. Bibliografie:Constituția României din 1991 

republicată. Daniela Cristina Valea, Drept constituţional şi instituţii politice – în dreptul român și în dreptul 

comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2014. Tudor Drăganu – Drept constituţional şi instituţii politice – 

tratat elementar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000. (coord.) Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu – Constituţia 

României. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008.Cristian Ionescu, Drept constituţional şi 

instituţii politice. Curs sinteză, Editura Hamangiu, București, 2012. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri 

constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - tratat, Editura Servo-Sat, Arad, 2003. Ștefan Deaconu, 

Drept constituțional, Editura C.H. Beck, București, 2013. Ștefan Deaconu, Instituții politice, Editura C.H. Beck, 

București, 2012. Disciplina: Dreptul finanțelor publice - Conceptele de „Finanţe publice”, „Drept financiar”, 

„Drept bugetar”, „Drept fiscal”. Noţiunea de finanţe publice. Structura finanţelor publice. Funcţiile finanţelor 

publice. Organele statului implicate în activitatea financiară. Noţiunea şi obiectul de reglementare al Dreptul 

financiar. Conceptul, natura juridică a bugetului public și conţinutul bugetului public. Clasificaţia bugetară a 

veniturilor şi cheltuielilor publice. Componentele sistemului bugetar naţional. Procesul bugetar. Răspunderea 

juridică antrenată de nerespectarea regulilor procedurii bugetare. Controlul financiar şi auditul financiar. Noţiuni 

introductive. Definiţia controlului financiar. Funcţiile controlului financiar. Obiectivele şi formele şi controlului 

financiar. Instrumentele de realizare a veniturilor publice. Noţiunea de fiscalitate şi noţiunea de politică fiscal. 

Dreptul statului de a impune. Principiile impunerii. Contribuabilii. Veniturile bugetare - Noţiuni generale despre 

impozite directe, indirecte şi taxe; Evitarea dublei impuneri; Definiţia şi trăsăturile caracteristice ale 

impozitului; Categorii de impozite locale; Categorii de taxele locale. Taxe de timbre; Procedura fiscal -  

Consideraţii generale; Colectarea creanţelor fiscal; Procedura soluţionării contestaţiilor formulate împotriva actelor 

administrative fiscal. Bibliografie:Legea nr.227/2015 privind adoptatea Codului fiscal al României, publicată în 

M.Of. nr. 688/10.10.2015. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.Of. nr. 

618 din 18 iulie 2006, cu modificări şi completări. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

publicată în M.Of. nr. 547/23.07.2015. Ioan Lazăr, „Dreptul finanțelor publice”, vol. I Drept bugetar, Ed. 

Universul Juridic, București, 2013. Mircea Ştefan Minea, Lucian Teodor Chiriac, „Dreptul finanţelor publice”, Ed. 

Accent, Cluj Napoca, 2005. Mircea Ștefan Minea, Cosmin Flaviu Coștaș, „Dreptul financțelor publice”, vol. I – 

Drept financiar, vol. II – Drept, Fiscal, Ed. Wolters Kluver, București, 2008.Dan Drosu Şaguna, „Drept finanțelor 

publice”, Ed. C.H. Beck, București, 2011. Disciplina: Drept internațional public - Izvoarele dreptului 

internațional public; Dreptul tratatelor internaționale; Dreptul răspunderii statelor. Bibliografie: Evans, Malcolm, 

International Law, 3rd edition, Oxford, 2010. Disciplina: Drept financiar și fiscal European -  Armonizarea 

fiscală şi cooperarea fiscală – piloni ai politicii fiscale europene; Bugetul general al Uniunii Europene; Prezentare 

generală. Principiile bugetare; Procedura bugetară; Conţinutul bugetului general al Uniunii Europene; Veniturile 

Uniunii Europene; Cheltuielile Uniunii Europene; Frauda fiscală în spaţiul Uniunii Europene; Forme de fraudă 

fiscal; Mijloace de luptă împotriva fenomenului fraudulos; Curtea de Conturi a Uniunii Europene; 
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   Teoria generală a impozitelor și taxelor în Uniunea Europeană. Un posibil impozit European. 

Bibliografie: Cosmin Flavius Costaş, Legislaţie comunitară fiscală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2008. Mircea Ştefan Minea, Cosmin Flavius Costaş, Fiscalitatea în Europa la începutul mileniului III, 

Editura Rosetti, Bucureşti, 2006. Ioana Maria Costea, Combaterea evaziunii fiscale şi frauda 

comunitară, Editura C.H. Beck, 2010. Norel Neagu, Fraudarea bugetului comunitar, Editura Wolters 

Kluwer, 2008. Dan Drosu Şaguna, Mihaela Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H. 

Beck, 2010. Disciplina: Știința administrației - Decizia administrativă; Forme de control asupra 

administraţiei publice; Mediul politic şi impactul asupra administraţiei publice; Resursele administraţiei 

publice; Reforma administraţiei publice; Bibliografie: Corneliu Manda, Cezar Manda Ştiinţa 

administraţiei, curs universitar, Ed. Universul Juridic, 2008, 2.Alexandru Negoiţă, Drept administrativ 

şi ştiinţa administraţiei, Editura ATLAS, 1993  3.Ioan Alexandru, Administraţia publică. Teorii, 

Realităţi, Perspective, Lumina Lex, 1999  4. Emil Bălan Drept Administrativ şi Ştiinţa Administraţiei 

Editia 2, 2007.  7.Ioan Santai Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. I şi II, Editura Bogdan  

Vodă, Cluj- Napoca, 2005. Disciplina: Drept international privat - Izvoarele dreptului internațional 

privat; Ordinea publică de drept internațional privat; Frauda în drept internațional privat; Arbitrajul 

internațional. Bibliografie: Drept  internațional privat Claudiu Buglea, Universul Juridic 2015, Ediția a 

2-a. 

Descrierea 

procedurii de 

concurs 

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 

Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe  perioadă 

determinată, astfel pentru posturile de asistent universitar: 1)dosarul candidatului se 

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. 
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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.  

Adresa unde se 

transmite 

dosarul de 

concurs 

Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga nr.1, loc.Tîrgu-Mureş, 

jud.Mureş, Registratură. 
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    Comisia de concurs: 

Preşedinte: Conf.univ.dr. Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANU, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Membrii: Prof.univ.dr. Lucreția DOGARU, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Conf.univ.dr. Daniela-Cristina VALEA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Lector univ.dr. Vasile-Adrian  BOANTĂ, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Asistent univ.dr. KAJCSA Andrea, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

Membru 

supleant: 
 

Lector univ.dr. Roxana-Maria ROBA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş 

 

 

                

 

 

 


