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 Universitatea Ecologică din București 

 Facultatea de Management Financiar 

 Departamentul de Științe Economice  

 Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

  

 

 

INFORMAȚII PRIVIND POSTURILE SCOASE LA CONCURS 

conform art. 3, alin. (5) din H.G. 457/2011 

 

Lector poziția 21 - Disciplinele: Contabilitate de gestiune și Gestiunea financiară a firmei 

Lector poziția 23 - Disciplinele: Statistică; Analiză economico-finaciară; Finanțarea   

sistemelor de protecție socială 

 

 

A. Descrierea postului scos la concurs - Lector poziția 21 

Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului de 

Științe Economice aprobat pentru anul universitar 2021-2022, la poziţia 21, cu următoarele 

discipline: Contabilitate de gestiune și Gestiunea financiară a firmei. 

 

B. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi 

tipurile de activităţi incluse în norma didactică  

1. Susţinerea orelor de curs, seminar şi proiect, conform planului de învăţământ şi fişei 

disciplinelor respective;  

2. Verificarea studenţilor pe parcurs şi evaluarea finală;  

3. Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor;  

4. Coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor;  

5. Coordonarea ştiinţifică pentru elaborarea lucrărilor de licenţă  

6. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului;  

7. Elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, articole/studii ştiinţifice.  

 

C. Salariul minim de încadrare la angajare:  

Salariul minim garantat, conform prevederilor legale în vigoare. 
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D. Calendarul concursului: 

  

Nr. Perioada (Termen) ACTIVITATEA 

1.  27.04.2022 
Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de 

UEB, în M.O. Partea a III – a, nr. 392/27.04.2022 
 

2.  27.04.2022-12.06.2022 Înscrierea la concurs a candidaţilor la departament 

3.  13.06.2022-14.06.2022 Informarea candidaţilor referitoare la avizul de legalitate 

4.  15.06.2022-16.06.2022 

Publicarea pe site-ul universităţii a CV-ului împreună cu listă 

de lucrări și a Fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi la concurs 

5.  16.06.2022-17.06.2022 
Publicarea pe site-ul universităţii  

a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs 

6.  27.06.2022-01.07.2022 Desfăşurarea probelor de concurs 

7.  04.07.2022 

Afișarea Deciziei Comisiei de Concurs privind ierarhia 

candidaților, nominalizarea candidatului care a întrunit cele 

mai bune rezultate și recomandarea privind ocuparea postului, 

la sediul departamentului unde a avut loc concursul 

8.  04.07.2022-06.07.2022 
Perioada de contestații  

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs) 

9.  08.07.2022 
Afișarea rezultatelor contestațiilor  

la departamentul unde a avut loc concursul 

10.  11.07.2022-13.07.2022 Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților 

11.  14.07.2022 
Aprobarea rapoartelor Comisiilor de Concurs  

de către Senatul Universității 

12.  15.07.2022 
Publicarea rezultatelor concursurilor de ocupare  

a posturilor didactice vacante scoase la concurs 

Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent se fac prin decizia rectorului 
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E. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea 

activități, din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv 

 

Contabilitate de gestiune  

Tematica:  

1. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte;  

2. Procedee de delimitare a cheltuielilor de producţie în variabile şi fixe;  

3. Procedee de determinare şi delimitare a chletuielilor pe purtători şi sectoare;  

4. Metode de calculaţie a costurilor totale: metoda globală, metoda pe faze, metoda pe 

comenzi, metoda standard-cost, metoda ABC;  

5. Metode de calculaţie a costurilor parţiale: metoda directcosting, metoda costurilor directe 

şi metoda costurilor specifice. 

 

Bibliografia selectivă:  

1. Budugan, D., Georgescu, I., Berheci, I., Beţianu, L., Contabilitate de gestiune, Editura 

CECCAR, Bucureşti, 2007;  

2. Dumbravă, P.; Pop, A., Contabilitatea de gestiune în industrie, Cluj-Napoca, Editura 

Intelcredo, 2011;  

3. Iacob, C.; Simionescu, S.; Manea, D., Contabilitatea de gestiune - instrument 

fundamental al activităţii manageriale, Craiova, Editura Universitaria, 2016; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 

consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind 

unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 23/12.01.2004  

 

Gestiunea financiară a firmei  

Tematica:  

1. Analiza echilibrului financiar al firmei. 
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2. Analiza performanțelor financiare ale firmei. 

3. Analiza fluxurilor financiare ale firmei. 

4. Diagnosticul financiar al rentabilității și riscului. 

5. Sistemul bugetar al întreprinderii și previzionarea trezoreriei. 

6. Gestiunea ciclului de exploatare și a stocurilor. 

7. Strategia financiară – decizii de investiții, decizii de finanțare, politica de dividend.   

 

Bibliografie selectivă: 

1. Brezeanu P., Finanțe corporative, Vol. 1 și 2, Editura C.H.Beck, 2008; 

2. Dragotă V., Obreja Brașoveanu L., Dragotă I.M., Management financiar, Vol. 1, 2 și 3, 

Editura Economică 2012/2016/2021; 

3. Hoanță N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura C.H. Beck, 2011; 

4. Stancu I., Finanțe. Piețe financiare și gestionarea portofoliului. Investiții directe și 

finanțarea lor. Analiza și gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. A IVa, Editura 

Economică, 2007; 

5. Stancu I., Obreja Brașoveanu L., Stancu A.T., Finanțe corporative, Vol. 1, 2 și 3, Editura 

Economică, 2015/2020/2022; 

6. Vintilă G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, 2010. 

 

F. Descrierea procedurii de concurs:  

 

A se vedea Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Ecologică din Bucureşti  

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,

%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE

%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf 

 

 

G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de 

concurs:  

1. Pagina de gardă  

2. Opis  

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
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3.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria 

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.  

4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere 

didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se 

redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii 

de departajare a candidaţilor. 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să 

includă:  

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;  

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;  

c) informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de 

proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, 

indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii 

sau brevete rezultate;  

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale   

candidatului.  

6. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată 

astfel:  

a) lista celor maxim 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar;  

b)  teza sau tezele de doctorat;  

c)  brevetele de invenţii şi alte titluri de proprietate industrială;  

d)  cărţi şi capitole din cărţi;  

e)  articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;  

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate;  

g)  alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.  

7. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, prevăzute 

în metodologia proprie, completată şi semnată de către candidat.  
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8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor şi, în 

cazul în care diploma de doctor originală este obţinută în afara României, atestatul de 

recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 

maxim o pagină pentru fiecare limbă.  

10. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 

incompatibilitate  prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului 

sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.  

11. Copii ale altor documente care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenţă, 

și/sau masterat, certificate de studii etc.  

12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 

identitate ori paşaportului.  

13. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă 

schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.  

14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 

selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în 

reviste ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice vor fi prezentate în format scris.  

 

H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs:  

 

Universitatea Ecologică din Bucureşti  

Facultatea de Management Financiar  

Bd. Vasile Milea nr.1G, sector 6, Bucureşti, România  

Corp A, et. 1, sala1.06., Departamentul de Științe Economice  

Telefon: 021.3167931; 021.3167932  

Persoana de contact:  

Lect. univ. dr. Mariana Paja, Director Departament Științe Economice. 
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Lector poziția 23 - Disciplinele: Statistică; Analiză economico-finaciară; Finanțarea   

sistemelor de protecție socială 

 

 

A. Descrierea postului scos la concurs - Lector poziția 23 

Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului de 

Științe Economice aprobat pentru anul universitar 2021-2022, la poziţia 23, cu următoarele 

discipline: Statistică; Analiză economico-finaciară; Finanțarea sistemelor de protecție 

socială. 

 

B. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi 

tipurile de activităţi incluse în norma didactică  

1. Susţinerea orelor de curs, seminar şi proiect, conform planului de învăţământ şi fişei 

disciplinelor respective;  

2. Verificarea studenţilor pe parcurs şi evaluarea finală;  

3. Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor;  

4. Coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor;  

5. Coordonarea ştiinţifică pentru elaborarea lucrărilor de licenţă/disertație;  

6. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului;  

7. Elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, articole/studii ştiinţifice.  

 

C. Salariul minim de încadrare la angajare:  

Salariul minim garantat, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

D. Calendarul concursului:  

 

Nr. Perioada (Termen) ACTIVITATEA 

1.  27.04.2022 
Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de 

UEB, în M.O. Partea a III – a, nr. 392/27.04.2022 
 

2.  27.04.2022-12.06.2022 Înscrierea la concurs a candidaţilor la departament 

3.  13.06.2022-14.06.2022 Informarea candidaţilor referitoare la avizul de legalitate 
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Nr. Perioada (Termen) ACTIVITATEA 

4.  15.06.2022-16.06.2022 

Publicarea pe site-ul universităţii a CV-ului împreună cu listă 

de lucrări și a Fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi la concurs 

5.  16.06.2022-17.06.2022 
Publicarea pe site-ul universităţii  

a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs 

6.  27.06.2022-01.07.2022 Desfăşurarea probelor de concurs 

7.  04.07.2022 

Afișarea Deciziei Comisiei de Concurs privind ierarhia 

candidaților, nominalizarea candidatului care a întrunit cele 

mai bune rezultate și recomandarea privind ocuparea postului, 

la sediul departamentului unde a avut loc concursul 

8.  04.07.2022-06.07.2022 
Perioada de contestații  

(exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs) 

9.  08.07.2022 
Afișarea rezultatelor contestațiilor  

la departamentul unde a avut loc concursul 

10.  11.07.2022-13.07.2022 Avizarea rapoartelor de concurs de către Consiliile facultăților 

11.  14.07.2022 
Aprobarea rapoartelor Comisiilor de Concurs  

de către Senatul Universității 

12.  15.07.2022 
Publicarea rezultatelor concursurilor de ocupare  

a posturilor didactice vacante scoase la concurs 

Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent se fac prin decizia rectorului 

 

E. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea 

activități, din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv 

 

Statistică 

    Tematica:  

1. Indicatorii tendinței centrale. 

2. Indicatorii variației. 

3. Indicii statistici ai seriilor de timp. 

4. Sisteme de ponderare. Indicii Laspeyres și Paasche. 

5. Sondajul statistic. 
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            Bibliografie selectivă: 

1. Caragea Nicoleta, Statistica- Concepte și metode de analiză a datelor, Editura Mustang, 

Bucureşti, 2015 

2. Caragea N., Statistică, Editura Mustang, Bucureşti, 2012. 

3. Molnar M., Caragea-Hrehorciuc N., Statistică, Editura Bren, Bucureşti, 2007. 

4. Voineagu, V. , Statistică –baze teoretice și aplicații, Editura Economică, Bucureşti, 2007 

5. Andrei T., Stancu S., Pele D.T., Statistică. Teorie şi aplicaţii (ediţia a II-a), Editura 

Economică, Bucureşti, 2003. 

6. Biji M., Biji E.M., Lilea E., Anghelache C., Tratat de statistică, Editura Economică, 

Bucureşti, 2002. 

 

        Analiză economico-financiară 

Tematica:  

1. Metode și procedee utilizate în analiza economico-financiară. 

2. Analiza activității de producție. 

3. Analiza factorială a indicatorilor valorici ai producției. 

4. Analiza performanțelor firmei pe baza ratelor de rentabilitate. 

5. Analiza cost-beneficiu. 

 

Bibliografie selectivă:  

1. Caragea N., Analiză economico-financiară, Editura Mustang, Bucureşti, 2015 

2. Moroşan I., Analiza Economico-Financiară, Editura FRM, Bucureşti, 2006 

3. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 

2006 

4. Zaman Gh., Caragea N., Analiză economico-financiară, Editura Mustang, Bucureşti, 

2015 
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        Finanțarea sistemelor de protecție socială 

    Tematica:  

1. Sistemul național de asistență socială în România. 

2. Administrarea beneficiilor de asistență socială. 

3. Sistemul de servicii sociale. 

4. Finanțarea asistenței sociale. 

 

    Bibliografie selectivă:  

1. Molnar M., Poenaru M., Sisteme de protecție socială, Editura Bren, 2007 

2. Legea nr. 292 / 2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare 

 

F. Descrierea procedurii de concurs:  

 

A se vedea Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Ecologică din Bucureşti  

https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,

%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE

%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf 

 

 

G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de 

concurs:  

1. Pagina de gardă  

2. Opis  

3.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria 

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.  

4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere 

didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se 

redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii 

de departajare a candidaţilor. 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să 

includă:  

https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/02/L-292-2011.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%20DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf
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a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;  

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;  

c) informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de 

proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, 

indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii 

sau brevete rezultate;  

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale   

candidatului.  

6. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată 

astfel:  

a) lista celor maxim 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 

realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar;  

b)  teza sau tezele de doctorat;  

c)  brevetele de invenţii şi alte titluri de proprietate industrială;  

d)  cărţi şi capitole din cărţi;  

e)  articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;  

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate;  

g)  alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.  

7. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, prevăzute 

în metodologia proprie, completată şi semnată de către candidat.  

8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia diplomei de doctor şi, în 

cazul în care diploma de doctor originală este obţinută în afara României, atestatul de 

recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 

maxim o pagină pentru fiecare limbă.  

10. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 

incompatibilitate  prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului 

sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.  

11. Copii ale altor documente care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenţă, 

și/sau masterat, certificate de studii etc.  
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12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 

identitate ori paşaportului.  

13. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă 

schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.  

14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 

selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în 

reviste ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice vor fi prezentate în format scris.  

 

H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs:  

 

Universitatea Ecologică din Bucureşti  

Facultatea de Management Financiar  

Bd. Vasile Milea nr.1G, sector 6, Bucureşti, România  

Corp A, et. 1, sala, 1.06., Departamentul de Științe Economice  

Telefon: 021.3167931; 021.3167932  

Persoana de contact:  

Lect. univ. dr. Mariana Paja, Director Departament Științe Economice. 

. 

 


