ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția
Disciplinele din încărcătura
postului/ ariile de cercetare,
așa cum figurează în statul
de funcții
Domeniul științific
Descrierea postului scos la
concurs

Descriere
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Economie Politică
41
Asistent
Macroeconomie (în limba română);
Macroeconomie (în limba engleză);
Microeconomie (în limba română);
Microeconomie (în limba engleză).
Economie
Încărcătura postului: 11,00 ore convenţionale / săptămână, formate din:
 Macroeconomie (limba română): 6 ore de seminar fizice/săpt., nivel licență,
semestrul I;
 Macroeconomie (limba engleză): 4 ore de seminar fizice/săpt., nivel licență,
semestrul II;
 Microeconomie (limba română): 6 ore de seminar fizice/săpt., nivel licență,
semestrul I;
 Microeconomie (limba engleză): 4 ore de seminar fizice/săpt., nivel licență,
semestrul II.
Limba de predare: română și engleză.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidații:
 Candidatul trebuie sa întrunească cerinţele minimale prevăzute la nivel naţional,
stabilite de către UBB, precum si cele de la nivelul facultăţii
(https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_didactice_perioada_de
terminata)
 Palmaresul științific trebuie să fie în concordanță cu domeniul științific economie
și descrierea postului pentru care candidează. Tema tezei de doctorat trebuie să fie
corelată cu cel puțin una din disciplinele postului. Candidatul trebuie să aibă
publicații/articole în domeniile specifice postului
 candidatul trebuie să facă dovada stăpânirii limbii engleze atât prin documentele
depuse la dosar cât și prin susținerea prelegerii în limba engleză. Se pot recunoaşte
certificatele de competenţă lingvistică pentru Engleză minim nivelul C1 de la
Centrele Lingua sau Alpha ale Universității Babeș-Bolyai sau Cambridge sau
certificate atestând studii sau stagii în țara/limba respectivă pe o durată cumulată
de cel puțin 9 luni).
 Participarea în proiecte pe teme legate de domeniul de predare, constituie un
avantaj
 Experiența practică în domeniu constituie un avantaj
 Concursul se susține în limbile română şi engleză.

Atribuții

Postul de asistent are următoarele atribuții:
 activităţi de seminar/laborator la disciplinele cuprinse în norma din statul de
funcţii;
 coordonarea practicii de specialitate (dacă este cazul);
 consultaţii cu studenţii;
 activităţi de cercetare ştiinţifică prevăzute în programul de cercetare al
departamentului;
 elaborare materiale didactice şi lucrări de specialitate;
 participare la manifestări ştiinţifice;
 participare la acţiuni de management al instituţiei;
 alte activități conforme cu fișa postului.

Data și ora susținerii
prelegerii
Locul susținerii prelegerii

6 februarie 2019, miercuri, ora 13.00

Probele de concurs, data,
ora și locul de susţinere a
acestora

Proba 1 : Evaluarea dosarului candidatului (33,3(3)% din nota finală):
6 februarie 2019, miercuri, ora 11.00
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 501

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 501

Proba 2 : Proba orală:
Prezentarea unui proiect de seminar (33,3(3)% din nota finală):
6 februarie 2019, miercuri, ora 13.00
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 501
Proba 3 : Proba scrisă (33,3(3)% din nota finală):
6 februarie 2019, miercuri, ora 11.00.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea
Afacerilor, Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, sala 501
Tematica și bibliografia
probelor de concurs

Proba 1 : Evaluarea dosarului candidatului
Dosarul candidatului va conține realizările profesionale ale acestuia cu relevanţă pentru
postul didactic în concurs.
Proba 2. Proba orală
Susținerea unui proiect de seminar. Comisia de concurs stabilește tema probei orale pe baza
tematicii și bibliografiei de concurs și o comunică pe candidatului/candidaților cu 48 de ore
înaintea susținerii probei (luni, 4 februarie 2016, ora 13,00, sala 501):
Disciplina: MACROECONOMIE (MACROECONOMICS)
Tematică:
1. Economiile naționale (National Economies);
2. Piața forței de muncă (Labor market);
3. Piața monetară și financiară. (Money and Financial Markets);
4. Venitul, consumul și economisirea (Income, Consumption and Saving)
5. Creștere economică (Economic Growth)
6. Echilibru IS-LM (IS-LM Model)
7. Ciclicitatea activităților economice (Economic Cycles)
8. Inflația și șomajul (Inflation and Unemplyoment)
Bibliografie:
1. Blanchard, O., Amighini, A. și Giavazzi F., Macroeconomics. A European
Perspective, Harlow, Pearson, 2010
2. Bodea G. (coord.), Macroeconomie, Cluj-Napoca, Risoprint, 2015.
3. Bodea, G., Ban, I., Economica, ed. a 7-a, Cluj-Napoca, Risoprint, 2017.
4. Cocioc P., Jula, O., Macroeconomie. Abordări teoretice şi practice, Ed. EFES,
Cluj-Napoca, 2013.
5. Mankiw, N.G., Macroeconomics, 7th ed., Worth Publishers, 2010.
6. Rovinaru F., Rovinaru M., Pop L., Economie: Noţiuni teoretice şi aplicaţii
practice, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2012.
Disciplina: MICROECONOMIE (MICROCONOMICS)
Tematică:
1. Sistemul economiei de piață (Market System);
2. Comprtamentul consumatorului (Consumer Behavior);
3. Teoria cererii (Demand Theory);
4. Producția; Costurile și profitul (Production. Costs and profit);

5. Teoria ofertei (Supply Theory);
6. Piața cu concurență perfecta (Perfect competitive markets)
7. Monopolul (Monopoly)
8. Piețe cu concurență imperfectă (Imperfect competitive markets).
Bibliografie:
1. Bodea, G., Ban, I., Economica, ed. a 7-a, Cluj-Napoca, Risoprint, 2017.
2. Cocioc Paul (coord.), Microeconomie, Cluj-Napoca, Risoprint, 2013.
3. Cocioc, P., Jula, O., Microeconomie. Abordări teoretice şi practice, Cluj-Napoca,
Risoprint, 2012.
4. Pindyck, R., Rubinfeld, D., Microeconomics, 9th ed., Boston, Pearson, 2012.
5. Rovinaru, F., Rovinaru, M., Pop L., Microeconomie. Aplicaţii practice, ClujNapoca, Risoprint, 2011.
6. Varian, H. – Intermediate Microeconomics. A modern approach, 8th ed. New York,
WWNorton, 2010.
Proba 3. Proba scrisă
Subiectele pentru proba scrisă vor fi alese de către comisie din următoarea tematică:
Disciplina: MACROECONOMIE (MACROECONOMICS)
Tematică:
1. Economiile naționale (National Economies);
2. Piața forței de muncă (Labor market);
3. Piața monetară și financiară. (Money and Financial Markets);
4. Venitul, consumul și economisirea (Income, Consumption and Saving)
5. Creștere economică (Economic Growth)
6. Echilibru IS-LM (IS-LM Model)
7. Ciclicitatea activităților economice (Economic Cycles)
8. Inflația și șomajul (Inflation and Unemplyoment)
Bibliografie:
1. Blanchard, O., Amighini, A. și Giavazzi F., Macroeconomics. A European
Perspective, Harlow, Pearson, 2010
2. Bodea G. (coord.), Macroeconomie, Cluj-Napoca, Risoprint, 2015.
3. Dornbusch, R., Fischer, S. and Startz, R., Macroeconomics, 13th ed., McGrawHill
Education, 2017.
4. Lipsey, R.G., Chrystal, K..A, Economia pozitivă, București, Ed. Economică, 1999.
5. Mankiw, N.G., Macroeconomics, 7th ed., Worth Publishers, 2010.
6. Stiglitz, J.E., Walsh, C.E., Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005.
Disciplina: MICROECONOMIE (MICROCONOMICS)
Tematică:
1. Sistemul economiei de piață (Market System);
2. Comprtamentul consumatorului (Consumer Behavior);
3. Teoria cererii (Demand Theory);
4. Producția; Costurile și profitul (Production. Costs and profit);
5. Teoria ofertei (Supply Theory);
6. Piața cu concurență perfecta (Perfect competitive markets)
7. Monopolul (Monopoly)
8. Piețe cu concurență imperfectă (Imperfect competitive markets).
Bibliografie:
1. Cocioc Paul (coord.), Microeconomie, Cluj-Napoca, Risoprint, 2013.
2. Lipsey, R.G., Chrystal, K.A., Economia pozitivă, București, Ed. Economică, 1999
3. Mankiw, N.G., Principles of Economics, 7th ed., Mason, Cengage Learning, 2014.
4. Pindyck, R., Rubinfeld, D., Microeconomics, 9th ed., Boston, Pearson, 2012.
5. Stiglitz, J.E., Walsh, C.E., Economie, Ed. Economică, Bucureşti, 2005.
6. Varian, H. – Intermediate Microeconomics. A modern approach, 8th ed. New
York, WWNorton, 2010.
Descrierea
concurs

procedurii

de

1. Directorul unității academice (departament/școală doctorală/UC) propune scoaterea la
concurs a posturilor didactice, Consiliul unității academice şi Consiliul Facultăţii avizează

aceste posturi, iar Consiliul de Administraţie le aprobă;
2. Posturile scoase la concurs sunt făcute publice conform legislaţiei în vigoare;
3. Se constituie comisiile de concurs pe baza propunerilor Consiliului structurii în care se
află postul scos la concurs, avizate de către plenul Departamentului și Consiliul Facultăţii,
aprobate de către Senatul Universităţii;
4. Candidaţii întocmesc dosarul de înscriere la concurs;
5. Candidaţii se înscriu la concurs, depunând dosarul de înscriere la biroul de specialitate al
universității, respectând termenul de înscriere, respectiv calendarul concursurilor,
comunicat de universitate;
6. Compartimentul juridic al universității verifică îndeplinirea condițiilor impuse
candidaților pentru participarea la concurs, precum și conținutul dosarului, care trebuie să
fie în conformitate cu Metodologia UBB de ocupare a posturilor didactice și de cercetare
vacante;
7. Compartimentul juridic al UBB acordă avizul conform în baza unei rezoluții stabilite de
către o comisie de evaluare și a documentelor necesare înscrierii la concurs;
8. Comisia de concurs hotărăște modul de desfășurare al examenului și comunică aceste
informații candidaților în conformitate cu Metodologia UBB;
9. Examenul (proba scrisă și/sau proba orală) are loc conform celor stabilite la punctul
precedent. În acest sens, comisia va efectua următoarele activităţi:
- verifică și constată îndeplinirea de către candidat a standardelor minimale naționale și ale
Universității;
- organizează examenul (sau prelegerea);
- elaborează baremul de evaluare și notare a competențelor profesionale ale candidaților;
- informează candidatul cu privire la barem la începutul lucrărilor comisiei;
- evaluează candidatul;
- întocmește, în urma evaluării, documentele de concurs conform metodologiei UBB;
- afișează rezultatele concursului pentru fiecare candidat.
10. În situația în care un candidat deține elemente care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestație în termen de 3 zile
lucrătoare de la comunicarea rezultatului;
11. La finalul concursului comisia întocmeşte un raport de sinteză şi înaintează rezultatele
obţinute de candidaţi decanatului facultăţii;
12. Decanatul organizează punerea în discuţia Consiliului Facultăţii rezultatele
concursurilor;
13. Consiliul Facultăţii analizează respectarea procedurilor de concurs prevăzute de
legislația în vigoare și avizează raportul de sinteză asupra concursului, în sensul respectării
procedurilor de concurs;
14. Înaintarea spre universitate a rezultatelor concursului.
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