ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Universitatea din Craiova
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

Craiova, Str. A. I. Cuza, nr. 13, 200585, tel: +40-251-414398, fax:+40-251-411688,
www.ucv.ro, e-mail: rectorat@central.ucv.ro

ANUNȚ
Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare și Management Programe anunță scoaterea la concurs a
unui post de asistent de cercetare, pe perioadă determinată de 20 de luni, în domeniul Științe economice.
Condiții de participare la concurs
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
1) Să fie doctori sau doctoranzi în faza finală de susţinere a tezei în unul din domeniile specifice postului
scos la concurs și să aibe recomandarea conducătorului de doctorat.
2) Să aibă cunoştinţe şi abilitităţi în domeniile de competenţă solicitate.
3) Să cunoască bine limba engleză (cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un atu).
4) Să ştie să utilizeze calculatorul şi alte tehnologii moderne de comunicare.
5) Să aibă experienţă minimă în managementul proiectelor de cercetare.
Înscrierea la concurs
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Departamentului de Cercetare și Management Programe,
Clădirea centrală a Universității din Craiova, sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13, în zilele lucrătoare, între orele
9,00-14,00, până pe 13.05.2015. Ele trebuie să cuprindă:
 Cerere de înscriere la concurs.
 Copii legalizate după actele de studii (inclusiv după diploma de doctor). Doctoranzii vor atașa
o adeverință eliberată de școala doctorală.
 Recomandarea conducătorului de doctorat.
 CV EUROPASS în limba română.
 Cazier judiciar.
 Adeverință medicală.
Rezultatul selecției de dosare va fi afișat pe 14.05.2015 pe site-ul Universității, www.central.ucv.ro.
Organizarea concursului
Concursul va consta din două probe:
1. Proba scrisă, pe 19.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, sala C454
2. Proba practică, pe 21.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, C454.

Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci). Nota finală a concursului
se calculează ca medie aritmetică între nota de la proba scrisă și nota de la proba practică. În cazul în
care există note finale egale, departajarea se va face în funcție de nota de la proba scrisă
Rezultatele celor două probe vor fi afișate pe site-ul Universității din Craiova (www.central.ucv.ro ) în aceeași
zi în care s-au desfășurat probele. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la
sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13.
Anexăm tematica și bibliografia pentru concurs, precum și fișa postului care vizează în principal activități
suport pentru centrele și grupurile de cercetare din instituție. Informații suplimentare privind desfășurarea
concursurilor se pot obține de la Departamentului de Cercetare și Management Programe, Clădirea centrală a
Universității din Craiova, sala C427, telefon +40 251 413844.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

TEMATICĂ DE CONCURS

pentru poziția de Asistent de cercetare, domeniul Științe economice
I. SUBIECTE GENERALE:
1. Utilizarea unor echipamente (pachete software) specifice de cercetare sau din domeniul TIC: SPSS, EXCEL,
E-VIEWS.
2. Gestionarea unor baze de date cu reviste stiintifice si procesarea informatiilor: accesarea bazelor de date
SCOPUS, ISI THOMSON, EBSCO, REPEC, EconLit.
3. Competente de comunicare in limbi străine.
Bibliografie:
*** - http://www.gcflearnfree.org/word2000
*** - http://www.gcflearnfree.org/excel2010
*** - http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Resurse%20electronice.php
II. SUBIECTE DE SPECIALITATE:
A. CUNOSTINTE FUNDAMENTALE ÎN DOMENIUL ECONOMIC
A.1. Economie
• Rezultatele macroeconomice: măsurarea rezultatelor macroeconomice. indicatori macroeconomici
rezultativi.
• Piaţa monetară: piaţa monetară: conţinut şi trăsături. cererea şi oferta de monedă.
• Oferta: oferta:concept, factori determinant. elasticitatea ofertei și condițiile acesteia.
• Cererea: cererea. funcția cererii. elasticitatea cererii.
• Piaţa internă unică: Importanţa, avantajele şi principiile creării pieţei interne unice.
Bibliografie recomandata:
Băbeanu, M., Macroeconomie - manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2005.
Ciucur, D., Gavrilă, I., Popescu, C., Economie, Ediţia a II-a, EdituraEconomică, Bucureşti, 2001.
Cismaş, L., Elemente de micro şimacroeconomie, EdituraOrizonturiUniversitare, Timişoara, 2004.
Creţoiu Gh., Cornescu V., Bucur I., Economie, Ediţia a II-a, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008.
Dragomir, L., Microeconomie - manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2007.
Pîrvu, Gh., Macroeconomie - manual universitar, Editura SITECH, Craiova, 2007.
Popescu, C., Gavrilă, I., Ciucur, D., Teorie economic generală, vol.I, Microeconomie, Ed. ASE, 2005.
Tobă, D., Microeconomie - manual universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2010.
xxx, Economie, Ediţia a VI-a, ASE Bucureşti, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
A.2. Probleme fundamentale privind contabilitatea agenţilor economici
• Documentele justificative
• Registrele contabile
• Documentele contabile de sinteză şi raportare
• Gestiunea documentelor: organizarea circuitului documentelor. Evidenţa utilizării documentelor.
Reconstituirea documentelor contabile. Arhivarea şi păstrarea documentelor contabile.
• Contabilitatea constituirii şi majorării capitalului social
• Contabilitatea diminuării capitalului social
• Contabilitatea imobilizărilor corporale neamortizabile
• Contabilitatea imobilizărilor corporale amortizabile
• Contabilitatea operaţiilor privind intrarea imobilizărilor corporale amortizabile
• Contabilitatea operaţiilor privind ieşirea imobilizărilor corporaleamortizabile
• Contabilitatea produselor
• Organizarea contabilităţii sintetice a mărfurilor

Bibliografie recomandata:
Brabete V, Drăgan C, Bazele contabilităţii conforme cu directivele europene, Ed. Universitaria, 2011
Staicu C. si colectiv, Contabilitate financiară. Abordare în context European şi internaţional, vol. I, Editura
Universitaria, Craiova, 2010.
A.3. Managementul întreprinderii
• Procesul de management: procesul de management-conţinut, tipuri de management, funcţiile procesului
de management.
• Organizarea structurală a întreprinderii: elementele structurii organizatorice, tipuri de structuri
organizatorice.
• Procesul decizional în întreprindere: decizia şi elementele sale, tipologia deciziilor, metode de
optimizare a deciziilor.
Bibliografie recomandata:
Constantinescu D., ş.a., Management. Funcţii. Structuri. Procese, Ed. Universitaria, Craiova, 2008.
Criveanu I., Dragomir Gh., Mitrache M., Management, manual universitar, Ed. Sitech, Craiova, 2006.
Nica P., ş.a., Managementul firmei, Editura Condor, Chişinău, 1994.
Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizaţiei, Ed. Economică, 2008.
A.4. Întreprinderea şi relaţiile sale cu mediul economic
• Întreprinderea şi întreprinzătorii.
• Întreprinderea în evoluţie.
• Aprovizionarea întreprinderii cu resurse material.
• Asigurarea întreprinderii cu resurse umane.
• Asimilarea în fabricaţie a produselor şi tehnologiilor.
• Relaţiile întreprinderii cu piaţa.
Bibliografie recomandata:
Munteanu C. (coordonator), Marketing-Principii, practici, orizonturi, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2008.
Nistorescu T., Constantinescu D., Economia întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
Nistorescu T., Meghişan Gh.,Crăciun L., Marketing, Editura Universitaria, Craiova, 2010.
Vărzaru M., Economia întreprinderii. Noţiuni fundamentale, Editura Universitaria, Craiova, 2003.
A.5. Finanţe publice
• Constituirea fondurilor financiare publice.
• Noţiuni generale privind impozitele.
• Impozitele directe.
• Impozitele indirecte.
Bibliografie recomandata:
Matei, Gh., Drăcea, M., Drăcea, R., Mitu, N. – Finanţe publice-teorie, grile, aplicaţii, Editura Sitech, Craiova,
2007, p. 171-179, 188-257, 259- 260
A.6. Finanţe private
• Componentele şi regulile de bază ale gestiunii financiare a intreprinderii. Capitalul întreprinderii.
• Amortizarea activelor imobilizate.
• Gestiunea activelor circulante.
• Gestiunea rezultatelor întreprinderii.
Bibliografie recomandata:
Sichigea, N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2010
Sichigea, N., Giurca Vasilescu L., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, 2009
A.7. Statistică
• Indicatorii tendinţei centrale.
• Indicatorii variaţiei.
• Indicatorii formei.

.
.
.

Sondajul statistic.
Corela{ie gi regresie.
Analiza seriilor cronologice.

Bibliografi

e recomandata :

Carmen Radu, Costel Ionagcu, Murdrila Ilie, Statisticd teoreticd, Editura Universitaria Craiova, 2009
Georgescu V., Statisticd descriptivd gi inferenlia1d, Editura Universitaria, Craiova,2006
Georgescu V., Bazele statisticii, Editura Reprograph, Craiova, 2001
Andrei T., Statisticd gi econometrie, Editura Economicf,, Bucureqti, 2003
A. 8.

Informalicd economicd

. U tilizar ea tehnologiei informali
. Procesarea datelor in excel.

ei in prelucrarea datelor.

. Sisteme informatice economice.
Bibliografi

e recomandata :

Bddicd A., Li{oiu V., Buqe R. F., Bdlan A.,Bazele tehnologiei informa{iei, Ed. Reprograph, 2009.
Demetrescu I., Popescu V., Danciulescu., Bazele tehnologiei informatiei, Ed. Universitaria, 2008.
Liloiu V., Buligiu I., Buge R. F., Ddnciulescu D., Informaticd economicd aplicatd, Ed. Universitaria.
Popescu V., Stuparu D., Informatica economica, Editura Universitaria, Craiova 2008
Popescu V., Stuparu D., Sisteme informatice economice, Editura Universitaria, Craiova 2010
$oavf, G., Mehedinlu A., Sisteme informatice economice, Editura Reprograph, Craiova, 2009

B. METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE iN ECONOMIE
B.l. No{iuni

.
'

de bazd ule cercetdrii

qtiinlifice (teorii, ipoteze, variubile)

Proiectarea cercetdrii: obiectivele cercetdrii, cauzalitate, strategii de cercetare, etapele cercetdrii.

a datelor:

Metode de colectare

Observa{ia, Experimentul, sondajul

de opinie, interviul,

analiza

documentelor, studiul de caz.
Analiza datelor: analiza calitativa si cantitativa a datelor
Analiza datelor folosind SPSS, Eview, Excel.

.
.

8.2. Metodologio cercetdrii Etiinffice economice (con{inut gi func{ii, locul metodologiei in cadrul qtiin}ei,
corelatiile acesteia cu teoria gi practica economicd).
' ParticularitAfile fenomenului economic. Reguli gi exigenle ale metodologiei de cercetare gtiinfifici. Erori
ale economistului.

'

gi principalele lor

Etapele metodologice

instrumente: documentarea, invi{area gtiin}ifici, explicarea

fenomenului economic.
Mrjloace logice gi mijloace matematice de formulare aipotezei. Modelul economic.
Verificarea ipotezelor qi fundamentarea concluziilor gtiin{ifice.

.
.

8.3. Redactarea Si suslinerea publicd a unei lucrdri StiinliJice.

Bibliografie recomandatl

:

1. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare

in gtiinta economicd, Editura

Economicd,

Bucureqti,1998.

2. Rdboacd, Gheorghe, Dumitru Ciucur, Metodologia cercetdrii gtiinlifice economice, edilia a III-a, Editura
Fundatiei Romdnia de MAine, Bucureqti, 2007 (edilie revizuitd).
3. Sorin Dan Sandor, Metode si tehnici de cercetare in stiintele sociale, Ed. TRITONIC,20I3

FORMA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:
I . Proba scrisd de ceftificare a competenlelor in domeniul $tiinle Economice: un subiect din tematica A I -A8
si un subiect din B1-B3 (pentrutoti candidatii).
2. Proba practicd pentru testarea abilitSlilor de sprijinire a cercetdtorilor in derularea proiectelor de cercetare
gi de administrare gi procesare a informatiilor stiintifice: subiectele generale.

CONDUCEREA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI

I.

Specificarea postului:
o Denumirea
o Nivelul

postului:

studiilor:

Asistent de cercetare
Studii superioare cu doctorat oblinut sau in curs de oblinere (nivel 8 cf.

Clasificdrii Dublin).
o Abilitdli, calitdti $i aptitudini solicitate ocupantului:
Abilitatea de a asculta ;i de a inlelege informafiile qi ideile, de a genera qi utiliza diferite reguli, de a
aplica deductiv reguli generale unor probleme specifice.
Gdndire analiticd si criticd, , capacitatea de a lucra eficient in echipd, creativitate 9i iniliativd,
integritate gi devotament pentru institulie, aptitudini de comunicare.

-

II.

Descrierea postului

- Activiti{i:

Nr.crt.

Tip de activitate

Nr.ore/

sIntEminI

Activiti{i de Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
o Activitf,ti de cercetare efectiv6: intocmire documenta{ii,

2

intre{inere
echipamente, efectuare de mdsurdtori, colectare date, etc.
. Participarea la activitf,li de practicd.
. Acordarea de asistenti tehnicd in realizarea unor lucrdri de dizertatie sau
doctorale.
. Tehnoredactarea unor reviste/ arlicole/ materiale de specialitate.
\ctivit5{i de sprijinire a cercetltorilor in derularea proiectelor de cercetare:
Evidente primare pentru documente (indosariere contracte, regulamente,
copii ale unor documente din proiect).
intocmirea unor documente, transmiterea qi pdstrarea acestora (referate, state,
rapoarte, etc.).

o
o
o

.
o

o
.
J

Asigurarea fluxului de documente intre coordonator qi serviciile
administrative ale UCV.
Sprrjin in organizarea unor evenimente, manifestari gtiinfifice, expozilii ;i
tdrguri.

Tehnoredactare qi prelucrarea de date pe calculator.
Intretinerea de site-uri web sau gestionarea unor baze de date cu informa{ii
specifice domeniului.
Spnjin in producerea de prototipuri gi in intocmirea de documenta{ii pentru
brevetarea unor idei. produse sau servicii.

Activitlfi

de administrare gi intre{inere abazei materiale:
o intocmirea si menlinere a la zi a documentelor de gestiune pentru baza
materialS din dotarea Centrului de cercetare.

o Intretinerea

gi

deservirea echipamentelor

qi

instalafiilor din

dotarea

laboratoarelor de cercetare.

Total ore

40

Noti: Reparti{ia orelor/sdptdmdnd se yarealiza in func}ie de specificul postului gi a necesitililor de
Informalii suplimentare la telefon 0251.413844

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof.un iv.dr. Radu Constantinescu

etap6.

