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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  13        

Funcţie Lector universitar   

Discipline din planul de 
învăţământ 

- Istoria Bisericească Universală 
- Istoria Bisericii Ortodoxe Române  

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 

1644 

Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

28.04.2015 

Perioada de început şi sfârşit 
de înscriere 

28.04.-30.06.2015 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

16.07.2015 09.00 



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. Sfântul Constantin cel Mare şi creştinismul; 
2. Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes (431); 
3. Prima faza a Schismei: disputa dintre patriarhul Fotie al 
Constantinopolului şi papa Nicolae I al Romei; 
4. Căderea Constantinopolului sub turci; 
5. Sinodul unionist de la Ferrara-Florenţa; 
6. Biserica Ortodoxă şi uniatismul. 
Bibliografie minimală 
1. Bănescu, N., „Istoria Imperiului bizantin”, vol. I - II, Bucureşti, 2000-2003; 

2. Chifăr, Pr. Prof. Nicolae, „Istoria creştinismului”, vol. I şi II, Sibiu, Editura 

Univ. „Lucian Blaga” din Sibiu, 2007-2008; 

3. Chifăr, N., „Constantin cel Mare, primul împărat creştin” în „Revista 

Teologică”, nr. 3/2006, pp. 19-35; 

4. Coman, I.G., „ <Şi Cuvântul trup S-a făcut>. Hristologie şi mariologie 

patristică”, Timişoara, 1993; 

5. Ică jr., I., „950 de ani de la „Marea Schismă”, interpretări şi documente” în 

„Revista Teologică” nr. 3/2004, pp. 8-41 şi nr. 4/2004, pp. 79-113; 

6. Jivi, A., „Sinoadele unioniste de la Lyon (1274) şi Ferrara-Florenţa (1438-

1439). Studiu comparativ” în volumul „Studii de istorie bisericească”, Sibiu, 2001,         

pp. 85-98; 

7. Păcurariu, M., „Uniaţia în Transilvania în trecut şi astăzi”, Sibiu, 1994; 

8. Popescu, T. M., „Cinci sute de ani de la Căderea Constantinopolului” în 

„Ortodoxia”, nr. 3/1953, pp. 281-437; 

9. Seviciu, T., „ Doctrina hristologică a Sf. Chiril al Alexandriei”, Timişoara, 

1973; 

10. Stăniloae, D., „Uniatismul din Transilvania, încercare de dezmembrare a 

poporului român”, 1973; 

11. Şesan, M. P., „Patriarhul Fotie şi Roma ” în „Mitropolia Ardealului”, nr. 7-

8/1960, pp. 535-559; 

12.Ţepelea, M., „Relaţiile dintre împăratul Constantin cel Mare şi Biserica 

secolului al IV-lea” în „Orizonturi Teologice”, nr. 2/2006, pp. 78-95. 

 



 

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 lector  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; 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  ale altor diplome care atestă studiile candidatului copii legalizate 

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  Copie legalizată 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. 

13  certificat de naştere-copie legalizată 
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. Nicolae Chifăr – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; 
Pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea – Universitatea din Oradea 
Arhim. Conf. Univ. Dr. Dumitru Mada – Universitatea „Aurel Vlaicu”     Arad; 
Arhid. Lect. Univ. dr. Gabriel Basa – Universitatea „Aurel Vlaicu”  Arad 

Membrii supleanţi 
Pr. Conf. Univ. dr. Florin Dobrei – Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa; 
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 


