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 Facultatea de Ştiinţe economice- Departamentul de Ştiinţe Economice 

 Asistent universitar, poziţia 16, disciplinele: Informatică, Programare orientată obiect, Baze de date, Securitatea şi controlul sistemelor informatice 

economice, Sisteme informatice de gestiune. 

 Lector universitar, poziția 15, disciplinele: Analiză economico-financiară, Analiza economico-financiară aprofundată, Doctrina şi deontologia profesiei 

contabile, Contabilitate managerială aprofundată, Sisteme contabile comparate. 

 Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Dezvoltarea site-urilor web, Instrumente software pentru grupuri de lucru, Utilizarea internetului în afaceri, 

Securitatea şi controlul sistemelor informatice economice, Reţele de calculatoare. 

 Lector universitar, poziţia 13, disciplinele: Guvernanţa corporativă, Sisteme şi raportări financiare, Contabilitate managerială, Sisteme contabile comparate, 

Stabilitate financiară şi strategii financiare 

 Lector universitar, poziţia 12, disciplinele: Matematici cu aplicaţii în economie, Econometrie, Proiectarea sistemelor informatice. 

 Lector universitar, poziţia 11, disciplinele: Finanaţe, Pieţe financiare, Relaţii financiare internaţionale, Finanţe internaţionale. 

 Lector universitar, poziţia 10, disciplinele: Managementul proiectelor în sectorul public, Managementul proiectelor, Managementul calităţii, Comportament 

organizaţional, Cultură antreprenorială 

 Lector universitar, poziţia 9, disciplinele: Introducere în contabilitate, Contabilitate financiară conform IFRS, Contabilitate financiară conform 

reglementărilor europene, Contabilitatea instituţiilor publice . 

 Facultatea de Administraţie Publică-Departamentul de Ştiinţe Administrative 

 Lector universitar, poziţia 8, disciplinele: Demografie şi statistică socială, Sondaje şi anchete statistice, Teoria sondajelor în administraţia publică, Politici 

publice. 

 Lector universitar, poziţia 7, disciplinele: Economie regională, Economia şi gestiunea sectorului public, Economia transportului urban, Economie europeană, 

Economie europeană.Coordonate şi strategii ale dezvoltării 



 Lector universitar, poziţia 6, disciplinele:  Dreptul Uniunii Europene, Dreptul afacerilor, Statutul personalului din administraţia publică, Sisteme 

administrative comparate 

 Lector universitar, poziţia 5, disciplinele: Instituţii şi politici europene, Managementul performanţei în dezvoltarea carierei funcţionarului public, Instituţii 

administrative europene, Administraţia publică şi puterea politică. 

 
 
Notă*** Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs, se face personal de către candidați la sediul Universității 
,,Athenaeum” din București, strada Giuseppe Garibaldi nr. 2 A, Sector 2, la Secretariatul universităţii, în zilele lucrătoare din perioada 
de înscriere, între orele 900-1400 , conform calendarului.  
 Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul 
concursului, tematica probelor de concurs ș.a. pot fi consultate pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației. 

http://www.jobs.edu.ro/
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