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Universitatea 
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN 

PITEŞTI 

Facultatea 
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării 

Piteşti 

Departament Departamentul de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării 

  

Poziția în statul de funcții 13 

Funcție Lector universitar 

Disciplinele din planul de 

învățământ 

Drept financiar şi fiscal; Teoria generală a dreptului; Drept 

roman; Dreptul proprietăţii intelectuale 

Domeniu stiintific Drept 

Descriere post 

Lector universitar; poziția 13; Drept financiar şi fiscal; Teoria 

generală a dreptului; Drept roman; Dreptul proprietăţii intelectuale. 

Norma didactică săptămânală este de 14 ore convenţionale, din care 

8 ore convenţionale de curs, iar diferenţa ore de activităţi aplicative 

(seminar). 

Atributiile/activitatile aferente 

A. Activităţi normate în statul de funcţiuni 1. Activităţi de predare, 

inclusiv pregătirea acestora• Cursuri în cadrul studiilor universitare 

de licenţă. 2. Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, 

inclusiv pregătirea acestora• Activităţi de seminar, conform planului 

de învăţământ, complementare sau nu cursurilor 3. Îndrumarea 

lucrărilor de licenţă şi disertaţie 4. Activităţi de evaluare a) Evaluare 

în cadrul concursurilor de admitere, la toate formele de învăţământ:          

• Elaborare tematică şi bibliografie;• Comisie concurs de admitere.          

b) Evaluare şi notare în cadrul activităţilor didactice directe la toate 

formele de învăţământ: curs, seminar, proiecte de an, lucrări de 

licenţă c) Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor 

de finalizare a studiilor universitare:• Comisie supraveghere                      

• Comisie examinare şi notare 5. Consultaţii în vederea elaborării 

lucrării de licenţă/disertaţie şi pregătirii studenţilor pentru sesiunea 

de examene 6. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice B. Activităţi de 

pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 

învăţământului• Pregătire individuală (autoperfecţionare);• Participă 

la conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de 

activitate principal sau în domenii interdisciplinare;• Participă în 
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colective de organizare a unor simpozioane, conferinţe, mese rotunde 

în domeniul de activitate sau în domenii colaterale;• Se preocupă de 

amenajarea şi modernizarea laboratoarelor; • Elaborează manuale, 

îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi alte materiale 

didactice;• Desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor Senatului şi 

Consiliului de facultate pe probleme specifice;• Desfăşoară activităţi 

de tutoriat pe serii sau grupe de studenţi. C. Activităţi de cercetare 

ştiinţifică, potrivit specificului universităţii• Participă la activităţile 

de cercetare prevăzute în Planul de cercetare ştiinţifică;• Elaborează 

tratate, monografii şi cărţi de specialitate prevăzute în Planul de 

cercetare ştiinţifică. 

Salariul minim de încadrare 2450 lei 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial 
2019-11-26 

Perioadă înscriere 
Început        Sfârșit  

2019-12-27     2020-01-09  
 

Data susținerii prelegerii 2020-01-27 

Ora susținerii prelegerii 14:00:00 

Locul susținerii prelegerii 
UNIVERSITATEA \"CONSTANTIN BRÂNCOVEANU\" DIN 

PITEŞTI / Cabinet drept (Sala de judecata) 

Perioadă susținere a probelor de 

concurs 

Început       Sfârșit  

2020-01-26      2020-02-06  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

Început        Sfârșit  

2020-02-07      2020-02-09  
 

Perioadă de contestații 
Început       Sfârșit  

2020-02-10      2020-02-14  
 

Tematica probelor de concurs 

Teoria generală a dreptului Conceptul dreptului. Metodologia 

cunoaşterii dreptului Dreptul în sistemul normativ social Dreptul şi 

statul: puterea de stat; forma statului, instituţii judiciare Esenţa, 

conţinutul şi forma dreptului Principiile dreptului Funcţiile dreptului 

Norma juridică Interpretarea normei juridice Izvoarele dreptului 

Raportul juridic Răspunderea juridică Tehnica juridică şi tehnica 

legislativă Elaborarea actelor normative Aplicarea dreptului 
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Bibliografie Grădinaru N, Ion Mihalcea, Isabela Stancea - Teoria 

Generală a dreptului, Editura Independenţa Economică, 2018. Drept 

financiar și fiscal Noţiuni introductive despre dreptul financiar şi 

fiscal - Locul şi importanţa dreptului financiar în cadru dreptului 

public - Funcţiile finanţelor publice Obiectul dreptului financiar - 

Izvoarele dreptului financiar şi fiscal. - Normele dreptului financiar. - 

Raporturile de drept financiar Politica fiscală - Noțiunea și sfera 

politicii fiscale; - Principiile politicii fiscale; - Instrumentele de 

realizare a politicii fiscale; - Efecte ale fiscalității Concepții 

tradiționale și moderne privind impozitele și impunerea - Dreptul de 

a reglementa sistemul de impunere; - Maximele fundamentale ale 

impunerii Particularitățile veniturilor publice - Conținutul și natura 

juridică a impozitelor; - Clasificarea impozitelor;- Elementele 

definitorii ale veniturilor publice Principalele obligații fiscale ale 

contribuabililor în România Sistemul fiscal din România - Definiţia 

şi obiectul dreptului fiscal - Izvoarele dreptului fiscal - Concepţii 

despre fiscalitate - Sistemul fiscal din România Impozitele - 

Noțiunea de impozit; - Clasificare impozitelor; - - Impozitele directe; 

- - Impozitele indirecte - Taxa pe valoare adăugată (T.V.A.) - Taxele 

vamale - Regimurile vamale Impozitul pe profit - Aspecte generale; - 

Obligații de înregistrare, de declarare și de plată Impozitele locale - 

Impozitul pe clădiri; - Impozitul pe teren; - Impozitul pe spectacole 

Accizele - Accizele armonizate; - Accizele Evaziunea fiscală - 

Cauzele evaziunii fiscale; - Cazierul fiscal Controlul financiar şi 

fiscal - Definirea şi clasificarea controlului financiar - Inspecţia 

fiscală şi controlul Gărzii Financiare - Controlul Curţii de Conturi a 

României Bibliografie D. D. Şaguna, Drept financiar şi fiscal (Ed. 

Teora, Bucureşti, 2003) D. D. Şaguna, D. Şova, Drept financiar 

public (ediţia a patra, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2011) D. D. 

Şaguna, D. Şova, Drept fiscal (ediţia a patra, Ed. C. H. Beck, 

Bucureşti, 2011) D. D. Șaguna, Drept fiscal, ediția a cincea, Editura 

C.H. Beck, București, 2013 M. Ş. Minea ş.a, Dreptul finanţelor 

publice şi fiscal (2vol., Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011) 

Mutulescu Antonio Silviu – Dreptul finanţelor publice, Note de curs, 

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011 Măgureanu 

Alexandru Florin,Principiile ramurilor de drept(drept finanţelor 

publice), Ed. Universul Juridic, 2011 C.D. Popa, A. Fanu-Moca, 

Dreptul finanţelor publice, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2008; 

Condor, I., Dreptul Finanţelor Publice, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2007 Condor, I., Drept fiscal, Vol.I si II, Editura 

FRM, 2007 M. ST. Minea, C.Fl. Costas, Dreptul finanţelor publice. 

Vol. I si II, Edit. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008, L. Tatu, C. 
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Serbanescu, D. Stefan, D. Catarama, A, Nica, E. Mircescu, 

Fiscalitate de la lege la practica, Editia a VI-a, Ed. C.H.Beck, Buc., 

2009 C.Fl. Costas, Drept financiar, Editura Universul Juridic, 2018; 

C.Fl. Costas, Drept fiscal, Editura Universul Juridic, 2016; C.Fl. 

Costas, Drept fiscal. Conform noilor reglementări fiscale 

2016Editura Universul Juridic, 2016 Radu Bufan, Tratat de drept 

fiscal. Vol. I, Editura Hamangiu, 2016; Codul fiscal (Legea 

227/2015) actualizat Codul de procedură fiscală (Legea 207/2015) 

actualizat. Drept roman Obiectul şi importanţa dreptului roman 

Organizarea socială a Romei şi epocile dreptului privat roman. 

Universalitatea terminologiei juridice romane şi evoluţia dreptului 

românesc sub influenţa dreptului roman Izvoarele dreptului privat 

roman Evoluţia dreptului roman până la codificările realizate de 

Iustinian Procedura legisacţiunilor Procedura formulară Procedura 

extraordinară: capacitatea juridică şi categoriile de persoane Familia 

şi căsătoria în dreptul privat roman Persoana juridică în dreptul 

roman Bunurile şi patrimoniul. Proprietatea în dreptul roman 

Succesiunea Obligaţiile Contractele Quasicontractele Bibliografie 

Anghel Ion – Drept roman. Ed.Lumina Lex. 2002. Gheorghe Bonciu, 

Introducere în studiul dreptului roman. Sinteze. Adagii şi locuţiuni 

latine. Repere bibliografice, Bucureşti, Editura Ars Academica, 

2009. Ciucă V.M., Lecţii de drept roman, Polirum, 1998 Beleiu Ghe. 

- Drept civil roman. Ed.Universul Juridic 2004. Grădinaru N., 

Ciorăscu Fl., Gălăţeanu C. – Drept privat roman. Ed. Independenţa 

Economică. Piteşti 2008. Jakotă M, Drept roman, 2002, Cugetarea, 

Iaşi. Molcuţ E, Oancea D – Drept roman, Bucureşti, 1996. Murzea 

Cristinel – Drept civil roman. Ed. ALL Beck 2003 Emil Molcuţ, 

Drept privat roman, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2006. 

Oancea D – Introducere în Dreptul roman. Ed.CHBeck 2009. 

Dreptul proprietății intelectuale Instituţia Dreptului proprietăţii 

intelectuale. Noţiune. Principii. Izvoarele dreptului proprietăţii 

intelectuale Cadrul instituţional şi legislativ. Dreptul de proprietate 

industrială. Protecţia desenelor şi modelelor Valabilitatea 

certificatului de înregistrare. Desenele şi modelele comunitare. 

Mărcile şi indicaţiile geografice. Procedura de înregistrare a mărcilor 

şi reînnoirea înregistrării acestora Drepturile conferite de marcă. 

Înregistrarea internaţională a mărcilor Marca comunitară. Apărarea 

indicaţiilor geografice Brevetele de invenţie. Drepturile asupra unei 

invenţii în legislaţia română. Înregistrarea, publicarea şi examinarea 

cererii de brevet şi eliberarea brevetului Apărarea drepturilor privind 

invenţiile. Atribuţiile O.S.I.M. privind invenţiile. Dreptul european 

de eliberare a brevetelor Dreptul de autor şi drepturile conexe. 
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Protecţia operelor literare şi artistice. Subiectul, conţinutul şi obiectul 

dreptului de autor Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile 

sui-generis Gestiunea şi apărarea dreptului de autor şi a drepturilor 

conexe Măsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni. Oficiul Român 

pentru Drepturile de Autor Înregistrarea în registrele naţionale a 

fonogramelor, Videogramelor şi a programelor pentru calculator 

introduse în circuitul comercial Bibliografie Nicolae Grădinaru- 

Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Independenţa Economică, 

Piteşti, 2010 Romiţan R.C. - Dreptul proprietăţii intelectuale. Ed. 

Universul Juridic.2010. Bodoaşcă Teodor – Dreptul proprietăţii 

intelectuale. Ed.Universul Juridic.2010. Florea Bujorel – Dreptul 

proprietăţii intelectuale, Ed. Fundaţia România de mâine, 2003. 

Viorel Roş, Bogdan Dragoş, Spineanu Octavia – Dreptul proprietăţii 

intelectuale, Ed.All Beck, 2003.  

Descrierea procedurii de 

concurs 

Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de lector 

universitar sunt necesare: a. deţinerea diplomei de doctor;                  

b. absolvirea cursurilor de pregătire psihopedagogică / echivalent;              

c. media generală de absolvire a studiilor de licenţă minim 8.00, 

unde media generală de absolvire a studiilor de licenţă = (media 

anilor de studii + media examenului de finalizare a studiilor)/2; d. 

îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice 

de lector, specifice funcţiei, respectiv: 5 lucrări de specialitate 

(articole, comunicări, manuale, îndrumare etc.). Competenţele 

profesionale ale candidatului pentru postul de lector, conferenţiar şi 

profesor universitar se evaluează de către comisia de concurs prin 

parcurgerea următoarelor etape: a) verificarea îndeplinirii 

standardelor minimale prin studiul fişei de verificare a îndeplinirii 

standardelor, a curriculum vitae, listei de lucrări şi a conţinutului 

publicaţiilor ataşate la dosar. Proba de concurs se apreciază de către 

fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul probei 

reprezintă media aritmetică a acestora. Standardul minimal pentru 

promovare este obţinerea unui rezultat de minim 7. b) evaluarea unei 

prelegeri publice de minim 45 de minute în care candidatul prezintă 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de 

dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod 

obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a 

publicului. UCB anunţă pe pagina web a concursului şi pe pagina 

web proprie www.univcb.ro ziua, ora şi locul desfăşurării acestei 

probe. Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al 

comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul probei reprezintă media 

aritmetică a acestora. La notarea prelegerii publice se va ţine cont şi 

de propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului. 
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Standardul minimal pentru promovare este obţinerea unui rezultat de 

minim 7. c) evaluarea prelegerii de specialitate din tematica afişată. 

Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţă 

candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere. La prelegere pot 

participa şi membrii departamentului în structura căruia se află 

postul. Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al 

comisiei prin note de la 10 la 1, nota probei reprezintă media 

aritmetică a acestora. Standardul minimal pentru promovare este 

obţinerea unui rezultat de minim 7. Standardul minimal pentru 

promovare este obţinerea unei medii de minim 8 pentru cele trei 

probe specifice postului, respectiv minim 7 pentru fiecare probă.  

Lista documente 

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic 

candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include 

o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor 

prezentate în dosar; b) o propunere de dezvoltare a carierei 

universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic cât şi 

din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea 

se redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este 

unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. c) 

curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 

electronic; d) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în 

format electronic; e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 

UCB, conform formatului standard prevăzut de prezenta 

metodologie (Anexa 1). Fişa de verificare este completată şi semnată 

de candidat; f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: 

copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de 

doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de 

recunoaştere sau echivalare a acesteia; g) rezumatul, în limba română 

şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe 

maximum o pagină pentru fiecare limbă; h) declaraţie pe proprie 

răspundere a candidatului, în care indică situaţiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea 1/2011 în care s-ar afla în cazul 

câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; i) 

în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia 

legalizată a atestatului de abilitare; j) copii ale altor diplome care 

atestă studiile candidatului; k) 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; l) 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) 
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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. 

Adresa unde se transmite 

dosarul de concurs 

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN 

PITEŞTI, Departamentul de Resurse umane, Calea Bascovului               

Nr. 2A, tel. 0248/221098; 0248/212627 

Comisie 

L3_13_19 : Preşedinte: Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae – 

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Membri: Conf. 

univ. dr. Mihalcea Ion – Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 

Piteşti; Lect. univ. dr. Stoica Ion – Universitatea "Constantin 

Brâncoveanu" din Piteşti; Lect. univ. dr. Oprescu Mihai – 

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Lect. univ. dr. 

Lixandru Raluca – Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 

Piteşti; Membru supleant: Lect. univ. dr. Stancea Isabela – 

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 

 


