
Nume câmp Descriere 
Universitatea Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Departamentul Departamentul Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă 
Poziţia din statul de funcţii 15 
Funcţie Asistent universitar post pe perioadă determinată de 

3 ani. 
Discipline din planul de învăţământ 1.Practica şi metodica activităţii motrice pe grupe de 

vârstă; 
2.Aplicaţii practice discipline sportive de apă; 
3. Educaţie Fizică şi Sport. 

Domeniu ştiinţific Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice 
Descrierea postului scos la concurs Postul de asistent universitar poziţia nr. 15 este 

post pe perioadă determinată de 3 ani . 

Disciplina: Practica şi metodica activităţii motrice pe 

grupe de vârstă, efectuată în anul II, semestrul I cu 
studenţii programului de studii de licenţă Educaţie 
Fizică şi Sportivă –  seminar 1 oră; 
Disciplina: Aplicaţii practice discipline sportive de apă, 

efectuată în anul I, semestrul II cu studenţii programului 
de studii de licenţă Educaţie Fizică şi Sportivă – lucrări 
practice - 1 oră; 
Disciplina: Educaţie Fizică şi Sport, efectuată în anul I, 
semestrul I, II cu studenţi de  la facultăţi de neprofil – 
lucrări practice 1 oră. 

Atribuţii 1. Activităţi  didactice: 
a) Activităţi de seminar; 
b) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă; 
c) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 
ştiinţifică înscrise în planul de învăţământ; 

d) Activităţi de evaluare; 
e) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti; 

f) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi alte activităţi în 
interesul învăţământului; 

g) Participare la activităţile organizate de departament, 
facultate şi/sau universitate; 

h) Participarea la consilii şi comisii în interesul 
învăţământului; 

i) Participarea la organizarea  de evenimente sportive. 
2. Activităţi de cercetare: 
a) Activităţi în cadrul centrului de cercetare prevăzute în 

planul intern; 
b) Iniţierea, derularea şi monitorizarea programelor şi 

proiectelor; 
c) Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice pentru 



diseminarea rezultatelor cercetării; 
d) Elaborarea şi publicarea articolelor, a tratatelor, a 

monografiilor şi a cărţilor de specialitate prevăzute în 
planul intern. 

Salariul de încadrare 1419 lei 
Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

24.11.2014 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

24.11.2014 – 26.01.2015 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

11.02.2015, ora 12.00, sala 314 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, Str. Elena Drăgoi nr. 2-4, cartier 
Micălaca, Arad, sala 314 

Datele de susţinere a probelor de 
concurs inclusiv a prelegerilor, 
cursurilor, etc. 

11.02.2015 

Data de comunicare a rezultatelor 11.02.2015 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

12.02.-18.02.2015 

Tematica probelor de concurs PRACTICA ŞI METODICA ACTIVITĂŢII 
MOTRICE PE GRUPE DE VÂRSTĂ 
-Vârsta cronologică - vârsta biologică. Particularităţi 
somato-funcţionale ale elevilor 6-10 ani; 
-Particularităţile motrice şi psihice ale elevilor de 6-10 
ani; 
-Particularităţi metodico-organizatorice ale formelor de 
organizare a educaţiei fizice şi sportului în ciclul 
gimnazial; 
-Lecţia de educaţie fizică şi sport. Verigile lecţiei de 
educaţie fizică. Ora de activităţi sportive. Gimnastica 
zilnică. Activităţi sportive de masă.  Activităţi sportive 
de performanţă;  
-Verigile lecţiei de educaţie fizică şi sport; 
-Priceperile şi deprinderile motrice – metode şi mijloace 
de dezvoltare; 
-Metode şi mijloace pentru dezvoltarea calităţilor 
motrice. 
APLICAŢII PRACTICE DISCIPLINE SPORTIVE 
DE APĂ  
-Învăţarea deprinderilor motrice de vâslire la kaiac şi 
canoe, pe uscat în bac; 
-Coordonarea mişcării de vâslire cu respiraţia; 
-Consolidarea deprinderilor motrice de vâslire în 
canotaj 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Particularităţi ale lecţiei de educaţie fizică şi sport la 



facultăţile de neprofil; Aprecierea şi notarea studenţilor 
în lecţiile de educaţie fizică şi sport la facultăţile de 
neprofil. 
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fizice şi sportului”, Editura SPORT-TURISM, 
Bucureşti, 1979; 
6. FIREA E., ,,Metodica Educaţiei fizice 
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Descrierea procedurii de concurs Standardele aferente funcţiei de asistent  sunt cerinţe 

minime şi obligatorii pentru înscrierea la concursul 
pentru ocuparea funcţiei respective. Candidatul trebuie 
să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de 
standardele minimale naţionale şi de standardele 
universităţii pentru fiecare funcţie didactică şi de 
cercetare pentru care doreşte să participe la concurs.  
Concursul pentru ocuparea postului de asistent constă în 
analiza dosarului de concurs, un interviu din tematica de 
concurs şi prezentarea planului de dezvoltare al carierei 
universitare. 
Comisia de concurs evaluează candidatul din 
perspectiva următoarelor aspecte: 
- relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatului;  
- capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau 
tineri cercetători; 
- competenţele didactice ale candidatului, pentru 
posturile care prevăd activităţi didactice;  



- capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de 
a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
- capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi 
eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie 
de specificul domeniului candidatului; 
- experienţa profesională a candidatului. 

Lista de documente 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de 
candidat, care include o declaraţie pe propria 
răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar;  

2. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului atât din punct de vedere didactic, 
cât şi ştiinţific; propunerea se redactează de către 
candidat şi cuprinde maximum 10 pagini, fiind 
unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor; 

3. Curriculum vitae al candidatului  întocmit 

conform Art. 14 din HG 457/2011 în format 

tipărit şi în format electronic pe CD; 
4. Lista de lucrări a candidatului  structurată 

conform Art. 15 din HG 457/2011 în format tipărit 
şi în format electronic pe CD; 

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 

universităţii, al cărui standard este prevăzut în 
metodologia de concurs proprie, afişată pe site-ul 
universităţii. Fişa de verificare este completată şi 
semnată de către candidat; 

6. Documente referitoare la deţinere 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; 

7. Rezumatul în limba română şi într-o limbă de 

circulaţie internaţională a tezei de doctorat pe  
maxim o pagină pentru fiecare limbă; 

8. Declaraţie candidatului pe propria răspundere, 
în care indică situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea Nr.1/2011, în care s-ar afla în 
cazul câştigării concursului sau lipsa acestor 
situaţii de incompatibilitate; 

9. Copii legalizate ale altor diplome care atestă 
studiile candidatului (diploma de licenţă şi foaia 

matricolă , diplomă de master  etc.) 



10. Copia cărţii de identitate. În cazul în care 
candidatul nu are carte de identitate, o copie a 
paşaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii 
de identitate; 

11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, 
copii de pe documentele care atestă schimbarea 
numelui, respectiv certificat de căsătorie sau 
dovada schimbării numelui-copii legalizate; 

12. Maxim 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.     

13. Copie legalizată certificat naştere. 
 
 

Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, B-dul 
Revoluţiei nr. 77, jud. Arad cod 310130 

Comisie Preşedinte:    
Prof. univ. dr.  Liviu-Vasile Andrei, Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport. 
Membri: 
1. Prof. univ. dr. Ioan-Dorin Galea, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport; 
2. Prof. univ. dr. Sorinel Voicu, Universitatea de Vest 
Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
3. Conf. univ. dr. Sorin Grădinaru, Universitatea de Vest 
Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
4. Conf. univ. dr. Gheorghe Lucaciu, Universitatea din 
Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport.  
Membrii supleanţi: 
1. Conf. univ. dr. Adrian Nagel, Universitatea de Vest 
Timişoara, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport; 
 (membru supleant) 
2. Prof. univ. dr. Viorel Virgil Ioan, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport. (membru supleant) 

Metodologie  
 


