
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE 
 
 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 
Anul universitar 2015 – 2016  

 

 

REFERINŢE ŞI CRITERII ALE 

DESCRIERII 

DESCRIERE 

REFERINŢE ŞI CRITERII ALE 

DESCRIERII 
DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 
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Poziţia din Statul de funcţiuni  39   

Funcţie Lector 

Discipline din planul de învăţământ - Studiul biblic al Vechiului Testament 

- Istoria Bisericii Universale 

- Limba greacă biblică şi patristică 

- Istoria doctrinelor creştine 
Domeniu ştiinţific Teologie 

Descierea postului  Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate, care sunt 

necesare pentru formarea unui cadru didactic competent în 

învăţământul teologic la nivel gimnazial, iar prin completarea cu 

master la nivel liceal. Aceste discipline asigură formarea unui 

cadru didactic şi a unui cercetător ştiinţific activ şi avizat în 

instituţiile de învăţământ şi de cultură. 

De asemenea, formarea pentru următoarele ocupaţii posibile: 

precum şi secretar culte, catehet, angajat în cadrul structurilor 

misionare ale cultului (mass-media, edituri şi publicaţii, centre 

pastorale, sociale şi misionare – cu studii complementare de 

rigoare). 

Atribuţii 1. Norma didactică cuprinde: 
a) Activităţi de predare 
b)Activități de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte 
de an 
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență 
d) Alte activități didactice, practice și de cercetare științifică 
înscrise în planul de învățământ 
e) Activităţi de evaluare 



f) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice 
studențești 
g) Participarea la consilii și comisii în interesul 
învățământului 
2. Norma de cercetare ştiinţifică 

Salariul minim de încadrare a 

postului la momentul angajării 
1644 

Data publicării anunţului în 

Monitorul oficial 

M.O. Nr. 402/28.04.2015 

Perioada de început şi sfârşit de 

înscriere 

28 aprilie – 30 iunie 2015 

Data, ziua din săptămână şi ora 

susţinerii prelegerii 

Joi, 16 iulie 2015, ora 12.  

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al II-

lea, sala 218. 

Datele susţinerii probelor de 

concurs, inclusiv a prelegerilor, 

cursurilor etc. 

Joi, 16 iulie 2015, ora 12. 

Data de comunicare a rezultatelor Joi, 16 iulie 2015. 

Perioada de început şi sfârşit de 

contestaţii 

17 iulie - 23 iulie 2015. 

Tematica probelor de concurs, 

inclusiv a prelegerilor, cursurilor 

sau altor asemenea, ori tematicile 

din care comisia de concurs poate 

alege tematica probelor susţinute 

efectiv. 

1. Studiul biblic al Vechiului Testament 
- Viaţa şi povestea ei descrisă de Vechiul Testament  
- Zaharia 9-10 în Vechiul Testament şi în Iudaismul timpuriu 
- Căsătoria modelul biblic al unirii  
 

   Bibliografie:  

1.Brueggemann, Walter, Genesis, din seria Interpretation: A Bible 

Commentary for Teaching and Preaching, Louisville, J onh 

Knox Press, 1982 

2.Von Rad, Gerhard, Old Testament Theology: The Theology of 

Israel´s Traditions, vol. 1, London: SCM Press, 1975. 

3.Wilder, Amos, "Story and Story – World ," from Interpretation: 

A Journal of Bible and Theology, vol. Xxxvii, Richmond: 

Union Theological  Seminary in Virginia, 1983.  

4.Anthony R. Petterson, Behold your King: The Hope for the 

House of  David in the Book of Zechariah, New York and 

London: T&T Clark, 2009 

5.Carol L. Meyers and Eric M. Meyers, Zechariah 9-14 – A New 

Translation with Introduction and Commentary, From The 

Anchor Bible: Doubleday: New York, London, Toronto, 

Sydney, Auckland, 1993  

6.Keil &Delitzsch, Biblical Commentary on Genesis, Hendrickson 

Publishers, 2006. 



7.Handaric, Mihai, Tratat de istoria interpretării teologiei 

Vechiului Testament, Arad: Editura Universităţii „Aurel 

Vlaicu” 

 

2.  Istoria Bisericii Universale 
- Marcion şi Canonul Scripturii creştine 
- Calvinism versus Arminianism - Pericolul pierderii mântuirii în 

Istoria  Bisericii 

- Reforma protestantă din Secolul al XVI-lea 
- Situaţii extreme care au contribuit la formularea doctrinelor 
în Istoria Bisericii.  

 

Bibliografie: 

1.Cairns, Earle E., Creştinismul de-a lungul secolelor: o istorie a 

Bisericii Creştine, Oradea: Cartea  Creştină, 1945, română în 

1992. 

2.George, Timothy, Teologia Reformatorilor, Oradea: Editura 

Institutului Biblic „Emanuel” din Oradea, 1998.  

3.Rămureanu, Ioan, Milan P. Șesan, Teodor Bodogae, Istoria 

bisericească universală:1-1054, din  Volumul 1 din Istoria 

bisericească universală, Bucureşti: Editura Institutului Biblic și 

de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.  

4.Hill, Jonathan, Ghid al istoriei creştinismului, Oradea: Casa 

Cărţii, 2008.  

 

3. Istoria doctrinelor creştine 
- Influenţa filosofiei în formularea doctrinelor bisericii creştine 
- Surse folosite în scrierea doctrinelor 
- Creştinismul în perioada raţionalistă 

 
Bibliografie: 

1. Hill, Jonathan, Istoria gândirii creştine, Oradea: Editura Casa 

Cărţii, 2007. 

2. Harnack, Adolf, History of Dogma, I, trad., Neil Buchanan, 

Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 1893. 

3. Placher, William Carl, A History of Christian Theology: An 

Introduction, Louisville: Westminster John Knox Press,  1983.  

 4. Berkhof, Louis, The History of Christian Doctrines, 

Edinbourgh: Banner of Truth  Trust, retipărită,1997. 

 

4.  Limba greacă biblică şi patristică 
- Conjugarea verbului: la indicativ prezent, şi la viitor. 
- Declinarea a I-a a substantivelor feminine, şi  declinarea a II-a 
a substantivelor masculine şi neuter 



- Adjectivul în limba greacă 
 

Bibliografie: 

 
1.  Tipei, John F., Limba greacă a Noului Testament, Editura Cartea 

Creştină, Oradea, 2002; 

2. Lăzărescu C., şi Andrei Marin, Manual de limbi clasice pentru 

seminariile teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1983; 

3. R. Mounce, Basics of Biblical Greek Grammar, Zondervan 

Publishing, Grand Rapids, 1993; 

4. Wallace, Greek Grammar Beyond Basics,  Zondervan Publishing, 

Grand Rapids, 1993 

5. Sake Kubo, A readers Greek-English Lexicon of the New 

Testament, Zondervan Publishing, Grand Rapids, 1975 Truth  Trust, 

retipărită,1997. 

 
Descrierea procedurii de concurs Proba 1: Prelegere teoretică de susținere a unei teme din cele 

propuse pentru concurs. 
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de 
conferențiar universitar constă în analiza dosarului de 
concurs și susținerea unei prelegeri publice de minimum 45 
minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative 
rezultate profesionale și planul de dezvoltare al carierei 
universitare. Această probă conține în mod obligatoriu și o 
sesiune de întrebări din partea comisiei. 

Lista completă a documentelor pe 

care candidaţii trebuie să le includă 

în dosarul de concurs 

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; propunere a se redactează de către candidat şi 
ncuprinde maximum 10 pagini, fiind unul dintre 
principalele criterii de departajare a candidaţilor; 

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în 
format electronic pe CD; 

4. Lista de lucrări a candidatului 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 referitoarela 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); 

10. Copia legalizată a cărţii de identitate şi certificatului de 
naştere. 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 
legalizate de pe documentele care atestă schimbarea 
numelui, respectiv certificat de căsătorie sau dovada 
schimbării numelui; 

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.   

Adresa la care trebuie transmis 

dosarul de concurs 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, bdul. Revoluţiei nr. 
77, jud Arad, cod 310130 

Comisie Preşedinte:  
   Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

Membrii:  
Conf.univ.dr. Pavel Riviş-Tipei, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

Lect.univ.dr. Mircea Demean-Dumulesc, Universitatea „Aurel 

Vlaicu” din Arad; 

Pr. Lect.univ.dr. Adrian Murg, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

Pr. Lect.univ.dr. Filip Albu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 

Membrii supleanţi:  
Pr. Lect.univ.dr. Caius Cuţaru, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

Pr. Lect.univ.dr. Gabriel Başa, Universitatea „Aurel Vlaicu” din 

Arad; 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 
 



 
DECAN 

 

Prof.univ.dr. FLOREA LUCACI 

 

 
 


