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Nume câmp Descriere 

Universitatea Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” 
Departamentul Departamentul de Discipline  Teologice 
Poziţia din statul de funcţii 21 
Funcţie lector 
Discipline din planul de învăţământ 1. Patrologie şi literatură post-patristică 

2. Limba greacă biblică şi patristică 
3. Istoria învăţământului teologic ortodox din Arad 
4. Apologetică ortodoxă 
5. Căsătoria după dreptul canonic şi dreptul familiei 

Domeniu ştiinţific Teologie 
Descrierea postului scos la concurs Postul de lector universitar poziţia 21 are în componenţă: 

Disciplina Patrologie şi literatură post-patristică efectuată 
în anul I semestrul 1+2, programul de studii de licenţă 
Teologie Ortodoxă Pastorală – curs 2 ore/săptămână. 
Disciplina Limba greacă biblică şi patristică efectuată în 
anul I semestrul 1+2, programul de studii de licenţă Teologie 
Ortodoxă Pastorală – seminar 1 oră/săptămână. 
Disciplina Istoria învăţământului teologic ortodox din 

Arad efectuată în anul 2 semestrul 1+2, programul de studii 
de licenţă Teologie Ortodoxă Pastorală – curs 1 
oră/săptămână. 
Disciplina Apologetică ortodoxă efectuată în anul III 
semestrul 1+2, programul de studii de licenţă Teologie 
Ortodoxă Pastorală – curs 2 ore/săptămână. 
Disciplina Căsătoria după dreptul canonic şi dreptul 

familiei efectuată anul I semestrul 1+2, programul de studii 
de master  Pastoraţie şi Viaţă Liturgică anul I semestrul 1+2 
– seminar 2 ore/săptămână. 
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) Activităţi de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte 
de an. 
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă 
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie 
e) Alte activităţi didactice, practice și de cercetare știinţifică 
înscrise în planul de învăţământ 
f) Activităţi de evaluare. 
g) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor știinţifice 
studenţești 
h) Participarea la consilii și comisii în interesul 
învăţământului 
2. Norma de cercetare ştiinţifică 

Salariul de încadrare 2871 lei 
Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial al României 
partea a III-a 

Monitorul Oficial nr. 569 din 28.04.2017 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

28.04-03.07.2017 
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Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

19.07.2017, ora 10 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” , Str. Academia 
Teologică nr. 9,  Arad  Sala de lectură. 

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

19.07.2017, ora 11 

Data de comunicare a rezultatelor 19.07.2017 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

20.07 – 26.07.2017 

Bibliografia şi Tematica probelor 
de concurs, inclusiv  a prelegerilor, 
cursurilor sau altor asemenea, ori 
tematicile din care comisia de 
concurs poate alege tematica 
probelor susţinute efectiv 

Patrologie şi literatură postpatristică; Limba greacă 

biblică şi patristică; Apologetică ortodoxă, Căsătoria după 
dreptul canonic şi dreptul familiei. 

1. Eclesiologia Părinţilor Apostolici 
2. Hristologia Apologeților de limbă greacă 
3. Sfântul Atanasie cel Mare și implicaţiile 

teologice ale termenului omoousios 
4. Contextul istoric al convocării Sinodului II 

Ecumenic și contribuția Sfântului Grigorie 
Teologul 

5. Pnevmatologia Sfântului Vasile cel Mare 
6. Traducere şi analiză gramaticală: capitolele 1 şi 

2 din Evanghelia după Luca; Crezul Sfântului 
Atanasie cel Mare; Texte liturgice din 
Penticostar. 

7. Redescoperirea apologetici ortodoxe prin 
asumarea perspectivei eclesiale. 

8. Caracterul apologetic – mărturisitor al teologiei 
ancorate în Tradiţia patristică şi eclesială. 

9. Canoane referitoare la Taina Căsătoriei. 
Interpretare, actualitate, aplicate. 

Bibliografie: 
1. Pr. Prof. dr. Ioan G. Coman, Patrologie, vol. I, 
Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1984. 
2. Johannes Quasten, Patrology, vol. I, Allen, Texas, 
1995. 
3. CaludioMoreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii 
creștine vechi grecești și latine, vol. I, Editura Polirom, 
Iași, 2001. 
4. Jaroslav Pelikan, Tradiția creștină, vol. I, Editura 
Polirom, Iași, 2004. 
5. Stylianos Papadopoulos, Patrologie, vol. I, vol. II/1, 
vol. II/2, Editura Bizantină, București, 2006, 2009, 
2012. 
6. Arhid. Prof. dr. Constantin Voicu, Patrologie, vol. I, 
vol. II, Editura Basilica, București, 2009. 
7. Panagiotis Hristos, Elliniki Patrologia, vol. I, II, III, 
Editura OikosKyromanos, Tesalonic, 2008-2010. 
8. Jean Laporte, Părinţii Greci ai Bisericii, Editura 
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Galaxia Gutenber, Târgu Lăpuș, 2009. 
9. Hans von Campenhausen, Părinţii greci ai Bisericii, 
Editura Humanitas, București, 2005. 
10. Constantn Georgescu, Manual de greacă biblică, 
Ed. Nemira,Bucureşti, 2011. 
11. Pr. Răzvan Ionescu, diac. Sorin Mihalache, Cristinel 
Ioja, Apologetca Ortodoxă,  vol. 1, Ed. Basilica, 
Bucureşti 2013. 
12. Arhid.prof.dr. Ioan Floca, Canoanele Bisericii 
Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu 2005. 
Istoria învăţământului teologic arădean 

1. Originile învăţământului teologic arădean 
2. Contribuţia episcopilor Aradului la dezvoltarea 

învăţământului teologic 
3. Profesorii Institutului şi Academiei Teologice 

din Arad 
4. Cultura teologică arădeană 
5. Episcopul Dr. Grigorie Comşa şi înfiinţarea 

Academiei Teologice 
Bibliografie: 

1. Iuliu Vuia, Fragmente din istoricul 
pedagogicului conf. gr. or. Român din Arad, 
Panciova, 1887. 

2. Dr. Teodor Botiş, Istoria Școalei Normale 
(Preparandia şi a Institutului teologic ortodox-
român din Arad, Editura Consistoriului, Arad, 
1922. 

3. Vasile Popeangă, Eduard I. Găvănescu, Victor 
Țîrcovnicu, Preparandia din Arad, Editura 
didactică și Pedagogică, București, 1964. 

4. Vasile Popeangă, Studii despre Preparandia din 
Arad, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 
2011. 

5.  Doru Bogdan, Preparandia din Arad în 
conştiinţa cultural-istorică a epocii sale (1812-
2012), Editura Nigredo, Arad, 2012. 

6. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Pr. Dr. Gheorghe 
Lițiu, Prof. Dr. Vasile Popeangă, Dr. Ioana 
Cristache-Panait, Dr. Radu Popa, Episcopia 
Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente 
de artă, Editura Episcopiei ortodoxe române a 
Aradului, Arad, 1989. 

7. Pr. dr. Pavel Vesa, Învăţământul Teologic de la 
Arad (1822-1948), Editura Episcopiei Devei și 
Hunedoarei, Arad, 2013. 

8. Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. 
Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006. 

9. Vasile Popeangă, Eparhia Aradului în perioada 
instituționalizării culturii naţionale 1807-1948, 
Editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 
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2006. 
10. Mihai Săsăujan, Academia de teologie ortodoxă 

din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la 
istoria învăţământului teologic românesc, 
Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 
2004. 

Descrierea procedurii de concurs 
 

Standardele aferente funcţiei de lector 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.  
Candidatul trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii 
specifice pentru ocuparea postului:  
- absolvent al unei facultăţi de teologie;  
- doctorat în domeniul Teologie 
Concursul pentru ocuparea postului de lector constă în:  
Proba 1: Susţinerea unei prelegeri cu caracter 
didactic/ştiinţific pe o temă din structura postului stabilită de 
către comisie şi anunţată  candidaţilor cu 48  de ore înainte 
de susţinere prin e-mail şi pe pagina web a UAV. 
Proba 2: Susţinerea unei prelegeri cu caracter public de 
minim 45 minute în care va prezenta cele mai semnificative 
realizări profesionale şi planul de dezvoltare a carierei 
universitare viitoare. Această probă conţine în mod 
obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi 
publicului.  
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva 
următoarelor aspecte:  
a) îndeplinirea criteriilor minimale impuse de CNATDCU şi 
U.A.V.;  
b) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatului;  
c) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri 
cercetători;  
d) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile 
care prevăd activităţi didactice;  
e) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a 
promova propriile rezultate ştiinţifice;  
f) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul 
domeniului candidatului;  
g) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de 
cercetare - dezvoltare;  
h) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii 
decât instituţia care a scos postul la concurs.  

Lista de documente 1. Pagina de gardă 

2. Opisul dosarului 
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3. Cererea de înscriere la concurs, semnată de 
candidat, care include o declaraţie pe propria 
răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar; 

4. 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, 
Semnată pe fiecare pagină; 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit 
semnat în original pe fiecare pagină şi în format 
electronic pe CD.  
Curriculum vitae trebuie să includă:   
Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele 
obţinute; 
Informaţii despre experienţa profesională şi locurile 
de muncă relevante; 
Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare 
pe care le+a condus ca director de proiect şi 
granturile obţinute sau în care a activat ca membru, 
indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, 
volumul finanţării şi principalele publicaţii sau  
brevete rezultate; 
Informaţii despre premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 
candidatului.  

6. Lista de lucrări a candidatului în format tipărit 
semnată în original pe fiecare pagină şi în format 
electronic pe CD; 
Lista de lucrări va fi structurată astfel: 
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de 
candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii, care sunt incluse în format 
electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte 
categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;  
b) teza sau tezele de doctorat; 
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate 
industrială; 
d) cărţi şi capitole în cărţi; 
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul 
ştiinţific internaţional principal; 
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale 
principalelor conferinţe internaţionale de 
specialitate; 
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, 
din domeniul creaţiei artistice. 

7. 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 în original de către candidat pe fiecare 
pagină; 

8. 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 
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sau echivalare a acesteia; 
9. Rezumatul în limba română şi într-o limbă de 

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

10. 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; 

11. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului (diploma de bacalaureat,  licenţă, 
master şi foaia matricolă); 

12. 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; 

13. 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 în copie legalizată; 

14. Certificat de naştere copie legalizată; 
15. 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.  

16. Copie după Monitorul oficial în care a apărut 

postul; 

17. Pentru candidaţii  la posturile de profesor 
universitar şi conferenţiar universitar cel puţin  3 
nume şi adrese de contact  ale unor personalităţi din 
domeniul respectiv din ţară sau din străinătate care 
au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare 
privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; 

18. Copie legalizată după carnetul de muncă şi/sau 
adeverinţe de vechime, DOAR pentru candidaţii 

care nu au un contract individual de muncă cu 

Universitatea Aurel Vlaicu” din Arad. 
19. CD dosar concurs (acesta va conţine toate 

documentele depuse la dosar şi în format electronic) 
 

Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, Bdul. 
Revoluţiei nr. 77 , judeţul Arad, cod 310130 

Comisie Preşedinte: Pr.prof.univ.dr. Cristinel Ioja    
Membri:     Pr.lect.univ.dr. Gabriel Basa 
                    Pr.lect.univ.dr. Ştefan Barbu Negreanu 
                    Pr.prof.univ.dr. Vasile Vlad 
Membrii supleanţi: Arhim.conf.dr. Dumitru Mada 
                                  Pr.conf.univ.dr. Lucian Farcaşiu 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 
 

DECAN 

 

Pr. prof.univ.dr. Cristinel Ioja 

 


