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REFERINŢE ŞI CRITERII 
ALE DESCRIERII 

DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

Facultatea de Teologie 

Departamentul Departamentul de Discipline Teologice 

Poziţia din Statul de funcţiuni  17        

Funcţie Asistent universitar  pe perioadă determinată de 3 ani 

Discipline din planul de 
învăţământ 

- Cântare corală şi dirijat; 
- Practică liturgică; 
- Ansamblu coral 
 

Domeniu ştiinţific Teologie 

Descrierea postului  Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate, care sunt necesare 
pentru formarea slujitorilor Bisericii Ortodoxe, precum şi pentru formarea 
profesorilor din cadrul învăţământului religios la nivel gimnazial şi liceal. 

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) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie 
e) Alte activități didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planul 
de învățământ 
f) Activităţi de evaluare 
g) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești 
h) Participarea la consilii și comisii în interesul învățământului 
2. Norma de cercetare ştiinţifică 

Salariul minim de încadrare a 
postului la momentul 
angajării 

1490 

  

Perioada de început şi sfârşit 
de înscriere 

28.04.-30.06.2015 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

16.07.2015 11.00 



Locul susţinerii prelegerii Facultatea de Teologie, Arad, Str. Academia Teologică, nr. 9 

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

16.07.2015  

Data de comunicare a 
rezultatelor 

16.07.2015 

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

17.07.-23.07.2015 

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. Modalităţi de selecţie a repertoriului coral pentru corurile şcolilor teologice 
a) Coeficient de dificultate,   b) Calendaristic,   c) Liturgic,   d) Compozitori 
2. Importanţa disciplinelor auxiliare în dezvoltarea cântării corale ale 
studenţilor teologi: 
a) Teorie muzicală, b) Solfegiu, c) Ex. Ritmice, d) Armonie, e) Canto, f) 
Istoria muzicii, g) Dirijat, h) Pian (Claviatura),... etc. 

3.Calităţile unui dirijor 
4. Slujba Vecerniilor cu rânduială specială (enumerarea Vecerniilor cu 
rânduială specială şi particularităţile liturgice ale acestora). 
5. Rânduiala liturgică a slujbei Utreniei. 
6. Sfânta Liturghie. Rânduiala ei liturgică. 

 
Bibliografie minimală 

- Nicolae Gâscă - Arta dirijorală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1982 

- Nicolae Gâscă - Dirijorul de cor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1991;  
- Nicu Moldoveanu – REPERTORIU CORAL, Ediţia a II-a, Editura 
Institutului Biblic, Bucureşti, 1993 

- Nicu Moldoveanu – REPERTORIU CORAL. Ediţia a III-a, (revizuită şi 
adăugită), Editura Intitutului Biblic, Bucureşti, 2003 

- Dumitru D. Botez – Tratat de Cânt şi Dirijat Coral, Institutul de Cercetări 
Etnologice..., Bucureşti, 1985 

- Cornel Groza – DIRIJAT  COR, Modul de studiu V, Academia de 
Muzică „Gheorghe Dima” -  Cluj-Napoca, 2012 
- Adriana Drăgan, Ovidiu Victor Drăgan – CURS DE DIRIJAT CORAL, 
Editura Fundaţiei ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2007 
- Tipic bisericesc, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978. 
- Liturgica Specială,  Pr. Prof. Dr. Ene Branişte,  Editura Nemira, Bucureşti, 
1999. 
 
 

Descrierea procedurii de 
concurs 

Proba 1: Examen scris. Tema de concurs va fi anunţată cu 48 de ore înaintea 
examenului scris. 
Proba 2: Examen oral - susţinerea unei ore de seminar. 

Lista completă a 
documentelor pe care 
candidaţii trebuie să le 
includă în dosarul de concurs 

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de 
cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele 
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 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 referitoare la deţinerea 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 a candidatului pe proprie 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 bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, 

diplomă de  master); 
10. Copia cărţii de identitate-copie legalizată. 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  Copie legalizată 
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

12. Copie legalizată certificat de naştere; 
 13. 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, Arad, Bdul  Revoluţiei nr. 

77, jud Arad. Cod 310130 
Comisie Preşedinte:  

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
Membrii:  

 Pr. prof. univ dr. Vasile Stanciu – Universitatea B. B. Cluj Napoca; 
Conf. Univ. dr. Mircea Buta – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
Pr. lect. Univ. dr. Filip Albu – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
 Membrii supleanţi 
Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
Pr. lect. Univ. dr. Adrian Murg – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 
DECAN 



 

Pr. Prof.univ.dr. Ioan Tulcan 
 


