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Informații post 

 

Universitatea UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI 

Facultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE 

COMUNICĂRII 

Departament Departamentul de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării 

Poziția în statul de 

funcții 

18 

Funcție Lector universitar 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

Drept civil. Persoanele; Drept civil. Partea generală; Drept civil. Teoria 

obligaţiilor; Drept civil. Succesiuni; Drept procesual civil I/II 

Domeniu stiintific Drept 

Descriere post Lector universitar; pozitia 18; Drept civil. Persoanele; Drept civil. Partea 

generală; Drept civil. Teoria obligaţiilor; Drept civil. Succesiuni; Drept 

procesual civil I/II Norma didactică săptămânală este de 14 ore 

convenţionale, din care 2 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 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 
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manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi alte materiale 

didactice;• Desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor Senatului şi Consilului 

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 

incadrare 

2650 lei 

Calendarul concursului 

 

Data publicării anunţului 

în Monitorul Oficial 

2021-12-03 

Perioadă înscriere Început Sfârșit 

2021-12-03 2022-01-17 
 

Data susținerii prelegerii 2022-02-03 

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 

2022-02-03 2022-02-09 
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 
Început Sfârșit 

2022-02-10 2022-02-11 
 

Perioadă de contestații Început Sfârșit 

2022-02-14 2022-02-18 
 

Tematica probelor de 

concurs 

Tematică concurs – Poziția 18 Drept civil – Partea generală 1. Izvoarele 

dreptului civil 2. Norma de drept, noţiune, interpretare şi aplicarea legii 

civile. 3. Raportul juridic de drept civil – noţiune, structura, conţinut şi 

obiect. 4. Dreptul subiectiv – noţiune şi clasificare, drepturi absolute şi 

drepturile de creanţe. 5. Obligaţiile – noţiune clasificare 6. Izvoarele 

raportului juridic civil. 7. Bunurile – noţiune, clasificare 8. Bunurile mobile 
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9. Bunurile imobile 10. Bunurile determinate individual şi bunurile de gen 

11. Bunurile frugifere şi nefrugifere 12. Bunuri aflate în circuitul civil şi 

scoase din circuitul civil 13. Patrimoniul – noţiune, caracteristici 14 

Elementele patrimoniului 15. Funcţiile patrimoniului 16. Actul juridic – 

noţiune, clasificare 217. Condiţiile de fond ale actului juridic – 

consimţământul 18. Viciu de consimţământ – eroarea 19. Viciu de 

consimţământ – dolul 20. Viciu de consimţământ – violenţa 21. Viciu de 

consimţământ – leziunea 22. Obiectul actului juridic civil 23. Cauza actului 

juridic civil 24. Condiţiile de formă ale actului juridic - consensualismul 25. 

Forma ad validitatem 26. Forma ad probationem 27. Efectele actului juridic- 

principiul forţei obligatorii 28. Efectele actului juridic- principiul 

irevocabilităţii 29. Efectele actului juridic- principiul relativităţii 30. 

Nulitatea actului juridic civil. 31. Nulitatea absolută 32. Nulitatea relativă 33. 

Efectele nulităţii actului juridic civil 34. Cauze de anulare a efectelor actului 

juridic civil posterioare actului juridic – rezoluţiunea. 35. Cauze de anulare a 

efectelor actului juridic civil posterioare actului juridic – rezilierea. 36. 

Cauze de anulare a efectelor actului juridic civil posterioare actului juridic – 

revocarea şi caducitatea Bibliografie N.Grădinaru – Drept civil. Partea 

generală. Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2015. N.Grădinaru – Drept 

civil. Partea generală. Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2016. 

N.Grădinaru – Drept civil. Partea generală. Persoanele. Ed.AIUS Craiova. 

2011. N.Grădinaru – Drept civil. Partea generală. Ed.Independenţa 

Economică. Piteşti 2017. N.Grădinaru – Drept civil. Partea generală. 

Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2021. G. Boroi, L.Stănciulescu - 

Instituţii de Drept civil în reglementarea noului Cod civil Ed.Hamangiu. 

Bucureşti. 2012. Comentariile Codului civil - Prescripţia Extinctivă, 

decăderea şi calculul termenelor, Frenţiu Gabriela Cristina, Ed. Hamangiu, 

2012. Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciară şi reglementarea 

din noul Cod civil, Stoica Luminiţa Cristina, Ed. Hamangiu, 2012. Drept 

civil. Partea generală conform noului Cod civil, Rikhard-Arpad Pantilimon, 

Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilárd, Veress Emőd, Ed. C.H.Beck, 2012. 

Dogaru Eduard - Dolul. Interferenţe, Ed. C.H.Beck, 2012. Codul civil. Legea 

nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011. Tematica examen Drept 

civil – Persoanele 1. Persoana fizică – capacitate de folosinţă, noţiune, 

caractere juridice, începutul şi încetarea. 2. Conţinutul capacităţii de folosinţă 

3. Îngrădiri ale capacităţii de folosinţă 4. Declararea judecătorească a morţii 

4. Persoana fizică – capacitatea de exerciţiu, noţiune caractere juridice, 

incapabili. 5. Capacitatea de exerciţiu restrânsă. 6. Capacitatea de exerciţiu 

anticipată. 7. Persoana fizică – atribute de identificare 8. Respectul datorat 

fiinţei umane şi drepturile ei inerente 9. Tutela minorului 10. Curatela. 11. 

Adopţia internă şi internaşională 11. Punerea sub interdicţie a persoanei 

fizice 12. Persoana juridică, noţiune, elemente. 13. Constituirea persoanei 

juridice 14. Capacitatea juridică a persoanei juridice 15. Atribute de 

identificare. 16. Încetarea persoanei juridică. 17. Apărarea drepturilor 

nepatrimoniale Bibliografie N.Grădinaru - Drept civil. Partea generală. 

Persoanele –. Editura AIUS. Craiova 2011. N.Grădinaru – Drept civil. 
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Persoanele. Ed.Universitară Danubius. Galați 2016. N.Grădinaru - Drept 

civil. Persoanele –. Editura Independenţa Economică. Piteşti 2018. 

N.Grădinaru - Drept civil. Persoanele –. Editura Independenţa Economică. 

Piteşti 2021. G. Boroi, L.Stănciulescu - Instituţii de Drept civil. 

Ed.Hamangiu. Bucureşti. 2012. Frenţiu Gabriela Cristina - Comentariile 

Codului civil - Prescripţia Extinctivă, decăderea şi calculul termenelor, Ed. 

Hamangiu, 2012. Stoica Luminiţa Cristina - Ineficacitatea actului juridic 

civil. Practica judiciară şi reglementarea din noul Cod civil. Ed. Hamangiu, 

2012. Rikhard-Arpad Pantilimon, Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilárd, Veress 

Emőd - Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Ed. C.H.Beck, 

2012. Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, 

Adrian Ţuţuianu – Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti. 2012. Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilard - 

Persoanele în concepţia noului Cod civil, Ed. C.H.Beck, 2012. Eugen 

Chelaru - Drept civil. Persoanele ed.3 - Ed. Hamangiu, 2012 Codul civil. 

Legea nr.287/2009 republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011. Tematica examen 

Drept anul II Drept civil – obligaţiile 1. Raportul juridic obligaţional – 

noţiune, elemente 2. Obligaţia civilă – noţiune, clasificare, izvoarele 3. Actul 

juridic unilateral ca izvor de obligaţii 4. Contractul ca izvor de obligaţii – 

noţiune, caractere juridice, condiţii de fond şi formă, efectele contractului, 

efectele contractului sinalagmatic, excepţia de neexecutare. 5. Rezoluţiune, 

rezilierea, pactele comisorii, riscul pierii bunului. 6. Faptul juridic ca izvor de 

obligaţii civile 7. Gestiunea de afaceri 8. Plata lucrului nedatorat 9. 

Îmbogăţirea fără justă cauză 10. Răspunderea juridică – noţiune, forme 11. 

Răspunderea civilă delictuală – noţiune, forme 12. Răspunderea juridică 

delictuală pentru fapta proprie 13. Condiţiile răspunderii civile delictuale - 

prejudiciu, fapta ilicită, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită şi 

prejudiciu, vinovăţia, capacitatea delictuală 14. Răspunderea pentru fapta 

altei persoane – răspunderea părinţilor pentru fapta copilului minor, 

răspunderea comitentului pentru fapta ilicită a prepusului. 15. Răspunderea 

pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii şi de lucruri 16. 

Răspunderea contractuală 17. Executarea directă – în natură a obligaţiilor, 

plata, imputaţia plăţii 18. Executarea silită a obligaţiilor 19. Executarea 

indirectă, prin echivalent, a obligaţiilor 20. Transmiterea obligaţiilor civile 

21. Transformarea obligaţiilor civile 22. Stingerea obligaţiilor civile 23. 

Garantarea executării obligaţiilor civile: fideiusiunea, gajul, ipoteca, dreptul 

de retenţie, gajul general al creditorilor chirografari. Bibliografie Liviu Pop, 

Ionuţ-Florin Popa, Stelian-Ioan Vidu – Tratat elementar de drept civil. 

Obligaţiile. Conform noului Cod civil. Ed.Universul Juridic. 2012. Liviu Pop 

- Rezolutiunea şi rezilierea contractelor în Noul Cod civil, Ed. Universul 

Juridic, 2012. Ion Turcu – Noul Cod civil. Comentarii şi explicaţii. Cartea a 

V-a. Despre obligaţii. Ed. CH Beck. 2012. N.Grădinaru – Drept civil. Teoria 

generală a obligaţiilor, Ed.AIUS Craiova, 2011. N.Grădinaru – Drept civil. 

Partea generală. Persoanele. Ed. AIUS Craiova, 2011. N.Grădinaru – Drept 

civil. Obligaţii civile. Ed. Universitară Danubius. Galaţi 2018. N.Grădinaru – 

Drept civil. Obligaţii civile. Ed. Universitară Danubius. Galaţi 2021. 
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G.Boroi, L. Stănciulescu – Instituţii de drept civil, în reglementarea noului 

Cod civil. Ed. Hamangiu. Bucureşti. 2012. Paul Vasilescu – Drept civil. 

Obligaţiile. În reglementarea noului Cod civil. Ed.Hamangiu. 2012. Sache 

Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian Ţuţuianu 

– Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti. 2012. Codul civil – Legea nr.287/2009 republicată în 

M.Of.nr.505/15.07.2011. Tematica examen Drept civil – Succesiuni 1. 

Succesiunea – terminologie, caractere juridice, felurile moştenirii 2. 

Deschiderea succesiunii – data, locul şi legea aplicabilă 3. Condiţii pentru a 

moşteni - capacitatea succesorală, vocaţia succesorală, nedemnitatea 

succesorală. 4. Moştenirea legală – noţiune, principii, reprezentarea, clasele 

de moştenitori. 5. Drepturile soţului supravieţuitor. 6. Moştenirea 

testamentară – testamentul - noţiune şi clasificare, condiţii de fond şi formă. 

7. Legatul – noţiune, clasificare, ineficacitatea legatelor 8. Execuţia 

testamentară. 9. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de 

moştenire, rezerva succesorală, imputarea liberalităţilor şi reducţiunea 

liberalităţilor 10. Dreptul de opţiune succesorală. 11. Exercitarea dreptului de 

opţiune succesorală 12. Transmisiunea activului şi pasivului moştenirii 13. 

Procedura succesorală notarială 14. Indiviziunea moştenirii 15. Partajul 

succesoral. Partajul de ascendent. 16. Efectele împărţelii moştenirii 17. 

Moştenirea vacantă Bibliografie 1.G. Boroi, L.Stănciulescu - Instituţii de 

Drept civil în reglementarea noului Cod civil Ed.Hamangiu. Bucureşti. 2012. 

2. Dumitru Văduva - Moştenirea legală. Liberalităţile, Ed. Universul Juridic, 

2012. 3. Dumitru Florescu - Drept succesoral. În noul Cod civil. Ediţia a II-a 

revizuită şi adăugită. Ed.Universul Juridic. 2012. 4. N.Grădinaru – Drept 

civil. Succesiuni. Ed.Independenţa Economică. Piteşti. 2018. 5. N.Grădinaru 

– Drept civil. Succesiuni. Ed.Independenţa Economică. Piteşti. 2021. 6. 

Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ghe.Ghiorghiu, Ilioara Genoiu, Adrian 

Ţuţuianu – Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă. Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti. 2012. 7. Noul Cod civil si legea de punere in aplicare - 

editie 2012 , Editura Hamangiu, 2012 8. Codul civil – Legea nr.287/2009 

republicată în M.Of.nr.505/15.07.2011 Tematica examen iunie 2021 

Tematica examen – Drept procesual civil I Acţiunea civilă – condiţii de 

exercitare şi clasificare Participanţii în procesul civil Instanţa. Părţile 

Participarea terţilor şi chemarea în judecată a altor persoane Participarea 

procurorului în procesul civil Competenţa instanţelor de judecată în procesul 

civil. Competenţa materială Competenţa teritorială Prorogarea competenţei 

Conflictele de competenţă Actele de procedură şi termene procedurale. 

Cererile Citaţiile şi comunicarea actelor de procedură Termenele Nulitatea 

actelor de procedură Termene procedurale. Decăderea şi repunerea în termen 

Procedura înaintea primei instanţe Cerea de chemare în judecată 

Întâmpinarea Cererea reconvenţională Măsuri asigurătorii Excepţii 

procesuale Judecata Administrarea dovezilor civile - dovada cu înscrisuri 

Dovada cu martori Expertiza şi cercetarea la faţa locului Asigurarea 

dovezilor Suspendarea judecăţii şi perimarea Hotărârea judecătorească – 

deliberarea, pronunţarea, redactarea şi comunicarea Hotărâri care consfinţesc 
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învoiala părţilor Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor 

Bibliografie Note de curs Nicolae Grădinaru – Sistemul probator în procesul 

civil, Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2018. Nicolae Grădinaru – 

Sistemul probator în procesul civil, Ed.Independenţa Economică. Piteşti 

2021. M.Tăbârcă – Drept procesual civil, Ed.Universul Juridic, 2013. 

M.Tăbârcă – Drept procesual civil, Ed.Universul Juridic, 2017. V. Ciobanu, 

G. Boroi - Drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 2007. Legea 

nr.134/2010 Codul de procedură civilă, republicată în 

M.Of.nr.247/10.04.2015. Drept procesual civil II 1. Căile de atac 2. Apelul – 

forme, obiectul apelului, sesizarea instanţei de apel, termene, cererea de apel. 

3. Motive apel 4. Efectul devolutiv 5. Judecarea apelului 6. Soluţii date de 

instanţa de apel 7. Recursul – forme, obiectul, subiecte, sesizarea instanţei de 

recurs, termenul de recurs, cererea de recurs. 8. Suspendarea executării 9. 

Formele recursului 10. Motivarea recursului 11. Procedura de filtrare a 

recursurilor 12. Judecarea recursului 13. Soluţii date în recurs. 14. 

Contestaţia în anulare – obiect şi motive 15. Judecarea contestaţiei în anulare. 

16. Revizuirea – obiect, admisibilitate, motive revizuirii. 17. Judecarea 

revizuirii. 18. Recursul în interesul legii 19. Procedura necontencioasă 

judiciară 20. Executarea silită 21. Contestaţia la executare 22. Executarea 

silită directă. 23. Urmărirea silită a bunurilor debitorului 24. Proceduri 

speciale – ordonanţa preşedinţială, divorţul, procedura punerii sub interdicţie 

judecătorească, procedura de declarare a morţii, procedura partajului judiciar, 

procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii, procedura ordonanţei de plată, 

procedura de refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute. 25. Evacuarea din 

imobilele folosite sau ocupate fără drept. 26. Procedura cu privire la cererile 

de valoare redusă. Bibliografie Mihaela Tăbârcă - Drept procesual civil. 

Teoria generală. Ed. Universul Juridic, 2013. - Ed.Universul Juridic, 2013. 

Mihaela Tăbârcă - Drept procesual civil. Teoria generală. Ed. Universul 

Juridic, 2013. - Ed.Universul Juridic, 2017. Gabriel Boroi – noul Cod de 

procedură civilă – comentariu pe articole. Ed. Hamangiu, 2013. N. Grădinaru 

- Sistemul probator. Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2018. N. Grădinaru 

- Sistemul probator. Ed.Independenţa Economică. Piteşti 2020. Ion Deleanu 

– Tratat de procedură civilă Vol.I .II şi III. Ed. Universul Juridic, 2013. 

Codul de procedură civilă 

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 
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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. 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 
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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) 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_18_21 : 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. 

Stancea Isabela – Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Lect. 

univ. dr. Lixandru Raluca – Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 

Piteşti; Membru supleant: Lect. univ. dr. Popescu Alina – Universitatea 

"Constantin Brâncoveanu" din Piteşti 

 


