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Nume câmp Descriere 
Universitatea Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Ştiinţţţţe ale Educaţţţţiei, Psihologie şşşşi Asistenţţţţă 

Socială 
Departamentul Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială 
Poziţia din Statul de funcţiuni Nr. 17 

Funcţie Conferenţiar  universitar  

Discipline din planul de învăţământ 1. Sociologia educaţiei; 
2. Consiliere educaţională şi a carierei; 
3. Consilierea familiei şi persoanelor cu deficienţe; 
4. Socioterapie; 
5. Metodologia cercetării în ştiinţele sociale. 

Domeniu ştiinţific Sociologie 

Descrierea postului  Postul de conferenţiar universitar poziţia 17 are în componenţă:  
1. Sociologia educaţiei 
-Programele de studii (licenţă) Pedagogia Învăţământului Primar şi 
Preşcolar, Psihopedagogie Specială, disciplină efectuată în anul I, 
semestrul II,  total ore curs 1 
-Programul de studii (licenţă) Pedagogia Învăţământului Primar şi 
Preşcolar, disciplină efectuată în anul I, semestrul II, 4 grupe,  total 
ore seminar 1X4 gr 
-Programul de studii (licenţă) Psihopedagogie Specială, disciplină 
efectuată în anul I, semestrul II, 1 grupă,  total ore seminar 1X1 gr. 
2. Consiliere educaţională şi a carierei 
-Programul de studii (licenţă) Psihologie, disciplină efectuată în 
anul III, semestrul II, 2 grupe, total ore curs 2,  total ore seminar 
2X2 gr 
3. Consilierea familiei şi persoanelor cu deficienţe 
-Programul de studii (licenţă) Psihopedagogie specială, disciplină 
efectuată în anul III, semestrul II, 1 grupă, total ore curs 2, total ore 
seminar 2X1 gr 
4. Socioterapie 
-Programul de studii (licenţă) Psihopedagogia specială, disciplină 
efectuată în anul II, semestrul II, 1 grupă, total ore curs 1, total ore 
seminar 1X1 gr 
5. Metodologia cercetării în ştiinţele sociale 
-Programul de studii (licenţă) Asistenţă Socială, disciplină efectuată 
în anul I, semestrul II, 1 grupă, total ore curs 2 

Atribuţii/activităţile aferente 
postului scos la concurs, incluzând 
norma didactică şi tipurile de 
activităţi incluse în norma didactică 

Activităţi didactice:  
a) Activităţi de predare;  
b) Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare 
proiecte de an;  
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;  
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d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie;  
e) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise 
în planul de învăţământ;  
f) Activităţi de evaluare;  
g) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 
h) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în 
interesul învăţământului;  
i) Participare la activităţile organizate de catedră, facultate şi/sau 
universitate;  
j) Participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului. 2. 
Activităţi de cercetare:  
a) Activităţi în cadrul centrului de cercetare prevăzute în planul 
intern;  
b) Iniţerea, 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 minim de încadrare a 
postului la momentul angajării 

4793 lei 

CALENDARUL CONCURSULUI 

Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial al României partea 
a III-a 

Monitorul Oficial nr. 1359 din 05.12.2018 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

06.12.2018 - 22.01.2019 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii probelor de concurs 

08.02.2019, ora 10 -12 

Locul susţinerii probelor de concurs Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, str. Elena Drăgoi, nr.2, 
Arad, sala 124 

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

08.02.2019 

Data de comunicare a rezultatelor 12.02.2019 

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

13.02.2019 - 15.02.2019 

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 

1. Politicile educaţionale şi reforma sistemului de învăţământ 
2. Şcoala şi problematica egalităţii şanselor educaţionale 
3.Cauzele eşecului sau succesului şcolar. Modalităţi de intervenţie 
soci-psiho-pedagogică 
4. Sociologia delincvenţei juvenile 
5. Fenomene anomice în sistemul educaţional românesc 
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Bibliografie: 

1. Boncu Ş., Ceobanu C. (coord.), (2013) Psihosociologie şcolară, 
Ed. Polirom, Iaşi 

2.  Boudon, R., (1990) Texte sociologice alese, Ed. Humanitas, 
Bucureşti 

3. Buzărnescu, Şt.,(1999),Sociologia civilizaţiei tehnologice, Ed. 
Polirom, IaşiChelcea, S. (2001). Metodologia cercetării 

sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti,  Editura 
Economică 

4. Coman, C. (coautor),(2002), Reacţia societăţii la delincvenţa 
juvenilă, în Modele de educaţie în Asistenţa Socială, Editura 
Universităţii „Transilvania” Braşov 

5. Constantinescu, C., Cristea, S., (1998) Sociologia educaţiei, 
Editura Hardiscom, Piteşti 

6. Coposescu S.,(2014),  Politici sociale. Concepte şi tematici, Ed. 
Universităţii Transilvania, Braşov 

7. Diaconu, M., (2015) Sociologia educaţiei,  Ed. ASE, Bucureşti 
8. Durkheim, E. (1980). Educaţie şi sociologie, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti 

9. De Visscher, P., Neculau, A., (2001) Dinamica grupurilor, 
Editura Polirom, Iaşi 

10. Hatos, A., (2006), Sociologia educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi 
11. Iluţ, P., (2009), Psihologie socială şi sociopsihologie, Ed. 

Polirom, Iaşi 
12. Otovescu D. (coord.), (2010) Tratat de Sociologie Generală, Ed. 

Beladi, Craiova 
13. Popovici, D. (2003), Sociologia educaţiei, Ed. Institutul 

European, Iaşi 
14. Suciu, R. Ş, (2018), Repere fundamentale în Sociologia 

educatiei, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 
15. Vlăsceanu, L, (2007), Sociologie şi modernitate, Ed. Polirom, 

Iaşi 
Descrierea procedurii de concurs Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ: 

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul sociologie. 
b) deţinerea diplomei de master didactic/ certificat de absolvire al 
moduluilui psihopedagogic sau alte documente echivalente; 
c) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a 
posturilor didactice, specific funcţiei didactice de conferenţiar 
universitar, aprobate prin ordin al MECS, potrivit art. 219 alin. (1) 
lit. a) din Legea nr. 1/2011. 
d) îndeplinirea standardelor minimale ale universităţii de ocupare a 
posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar 
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universitar, prevăzute de metodologia proprie, în anexa 1. 
Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar constă în:  
• analiza dosarului de concurs;  
• sustinerea unei prelegeri publice de minim 45 de minute în care 
candidatul îşi prezintă cele mai semnificative realizări profesionale 
anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare viitoare. 
Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări 
din partea comisiei şi a publicului; 
 • în cazul candidaţilor care nu provin din învăţământul superior şi 
în cazul în care la concurs sunt înscrişi doi sau mai mulţi candidaţi, 
aceştia vor susţine şi o prelegere cu caracter didactic/ ştiinţific în 
faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs. Tema acesteia se 
anuntă candidatilor cu 48 de ore înainte de desfăşurarea probei prin 
e-mail si pe pagina web a U.A.V.  
Comisia de concurs evalueaza candidatul din perspectiva 
următoarelor aspecte:  
a) îndeplinirea criteriilor minimale impuse de CNATDCU si  a 
standardelor minimale ale Universităţii prin analiza fişei de 
verificare a îndeplinirii standardelor minimale a Universităţii, fişă 
care va fii semnată de toţi membrii comisiei (preşedintele va semna 
pe fiecare pagină a fişei respective) 
b) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;  
c) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri 
cercetători;  
d) competenţele didactice ale candidatului;  
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) experienta profesională a candidatului în alte instituţii decât 
UAV. 

Lista completă a documentelor pe 
care candidaţii trebuie să le includă 
în dosarul de concurs conform 
prevederilor şi modelelor din 
Metodologia proprie a U.A.V. 
 

a) pagina de gardă a dosarului conform modelului din Anexa 12 
b) Opis dosar (lista documentelor din dosarul de concurs, nr. de file 
ale documentelor şi pagina la care se regăseşte documentul) conform 
modelului din Anexa 13. 
c) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include 
o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar, înregistrată la Registratura U.A.V. (Anexa 2). 
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d) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului 
atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi 
din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; 
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor. Documentul se semnează pe fiecare pagină în colţul din 
dreapta jos cu pix sau cerneală de culoare albastră. 
e) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic, întocmit conform Art. 15. Documentul se semnează pe 
fiecare pagină în colţul din dreapta jos cu pix sau cerneală de culoare 
albastră. 
f) lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi în format 
electronic, întocmită conform Art 16. Documentul se semnează pe 
fiecare pagină în colţul din dreapta jos cu pix sau cerneală de culoare 
albastră. 
Notă: pentru posturile de cercetare lista lucrărilor publicate va fi 
însoţită de cate un exemplar din cel puţin 5 lucrări 
reprezentative. 
g) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de 
prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de 
metodologia proprie în Anexa 4. Fişa de verificare este completată şi 
semnată de către candidat pe fiecare pagină în colţul din dreapta jos 
cu pix sau cerneală de culoare albastră. Aceasta va fi însoţită de 
dovada îndeplinirii criteriilor, în format electronic. 
h) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie 
conform cu originalul sau 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; 
i) documente referitoare la deţinerea atestatului de abilitare în 
domeniul disciplinelor din postul de concurs (pentru candidaţii la 
postul de profesor universitar): copia atestatului de abilitare conform 
cu originalul sau legalizată; 
j) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională, a tezei de doctorat şi/sau, după caz, a tezei de abilitare, 
pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 
k) declaraţie pe propria răspundere a candidatului 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 (Anexa 8); 
l) copia după Monitorul Oficial în care a fost publicat postul; 
m) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diplomă 
de bacalaureat sau echivalentă; diplomă de licenţă sau echivalentă; 
diplomă de master  (însoţite de suplimentul la diplomă /foaia 
matricolă )- copii conform cu originalul sau legalizate; 
n) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o 
carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de 
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori 
paşaportului; 
o) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe 
documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie 
sau dovada schimbării numelui-copie conform cu originalul sau 
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legalizată; 
p) listă cu maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 
candidatului, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai 
relevante pentru realizările profesionale proprii. Cele maximum 10 
lucrări, în extenso, se vor depune la dosar şi în format electronic după 
scanarea acestora în format *.pdf. 
q) certificat de naştere-copie legalizată; 
r) lista cu numele şi adresele de contact ale  celor, cel puţin, 3 
personalităţi din domeniu  care au elaborat scrisori de recomandare şi 
scrisorile de recomandare, pentru posturile de conferenţiar 
universitar şi profesor universitar, întocmită conform Art.17; 
s) CD dosar concurs (acesta va conţine toate documentele depuse 
fizic la dosar (cele prevăzute la literele d-q) şi cele prevăzute în 
format electronic). Documentele cuprinse în dosar se vor scana în 
format *.pdf. 

Notă: Pentru posturile de cercetare se mai depun: 
Copie legalizată după carnetul de muncă sau copie-extras de 
pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru a 
dovedi vechimea 

Toate documentele prevăzute anterior ca şi copii legalizate pot fi depuse 

la dosar în copie simplă dacă se face confirmarea cu originalul la sediul 

universităţii noastre de către persoana desemnată din cadrul 
secretariatului universităţii. 

Adresa la care trebuie transmis dosarul 
de concurs 

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

Comisia de concurs Preşedinte:  
Prof.univ.dr. Alina Felicia ROMAN – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
Membri:    
Prof.univ.dr. Mihail ANTON – Universitatea Naţională de Apărare ,, 
Carol I” Bucureşti 
Prof.univ.dr. habil. Claudiu COMAN – Universitatea din Braşov 
Prof.univ.dr. Silviu COPOSESCU – Universitatea din Braşov 
Prof.univ.dr. Ştefan BUZĂRNESCU – Universitatea de Vest Timişoara  
Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Cosmin GOIAN – Universitatea de Vest Timişoara 
Conf.univ.dr. Alina COSTIN – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 

Comisia de soluţionare a  contestaţiilor Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popa - Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 
 
Membrii:  
Prof. univ.dr. Ioan Neagu -  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” 
Arad 
prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din 
Arad 
prof.univ.dr Ioan Csosz - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
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Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Ciprian Preda - Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi 
Prof.dr.ing.Bălaş Valentina  - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 
                                                                                                          Întocmit,  

Decan                                                                                      Director de departament 
Prof.univ.dr. ROMAN Alina Felicia                                                Conf.univ.dr. EGERĂU Anca Manuela 

 

 

 
Name of the field Description 
University „Aurel Vlaicu” University of Arad 
Faculty Faculty of Educational Sciences, Psychology and Social Work 
Departament Pedagogy, Psychology and Social Work 
Position in the organisational chart Nb. 17 

Academical position Associate professor 

Scientific Area  6. Sociology of Education 
7. Educational and Career Counseling  
8. Family Counseling and People with Disabilities  
9. Socio-therapy 
10. Research Methodology in Social Sciences 

Scientific domain Sociology 

Description of the position Position Associate professor Payroll number 17:  
1. Sociology of Education 
- Pedagogy of primary and preschool education -study program, 
Special psycho-pedagogy - study program, 1st year subject, 2nd 
semester, lecture 1h 
- Pedagogy of primary and preschool education -study program, 1 st 
year subject, 2nd semester, 4 groups, seminar 1 h X 4gr  
- Special psycho-pedagogy - study program, 1 st year subject, 2nd 
semester, 1 group, seminar 1 h X 1gr 
2. Educational and Career Counseling  
- Psychology -study program, 3nd year subject, 2nd semester, 2 
groups, lecture 2 h, seminar 2 h X 2gr  
3. Family Counseling and People with Disabilities  
- Special psycho-pedagogy - study program, 3nd year subject, 2nd 
semester, 1 group, lecture 2 h, seminar 2 h X 1gr 
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4. Socio-therapy 
-Special psycho-pedagogy - study program, 2nd year subject, 2nd 
semester, 1 group, lecture 1 h, seminar 1 h X 1gr 
5. Research Methodology in Social Sciences  
- Social Assistance - study program, 1st year subject, 2nd semester, 
1 group, lecture 2 h 

Attributions / activities related to 
the post, including the didactic 
norm and the types of activities 
included in the didactic norm 

Educational activities: 
a) Teaching activities; 
b) Seminar activities, practical and laboratory works, project year 
guidance; 
c) Guiding the elaboration of the license work; 
d) Guiding the elaboration of dissertation papers; 
e) Other didactic, practical and scientific research activities included 
in the curriculum; 
f) Evaluation activities; 
g) Tutorial, consultations, guidance of student scientific circles;  
h) Scientific and methodical training activities and other activities in 
the interest of education; 
i) Participation in the activities organized by the department, faculty 
and / or university; 
j) Participation in councils and commissions in the interest of 
education.  
2. Research activities: 
a) Activities within the research center provided in the internal plan; 
b) Initiation, development and monitoring of programs and projects; 
 c) Participation in conferences, scientific sessions for the 
dissemination of research results; 
d) Elaborating and publishing articles, treaties, monographs, and 
specialized books in the internal plan. 

The minimum wage for the job at 
the time of employment 

4793 ron 

CALENDAR OF THE COMPETITION 

Date of publication of the notice in 
the Official Monitor of Romania 
Part III 

Official Monitor, 3rd Part, No.1359 from 05.12.2018 

Starting and ending enrollment 
period 

06.12.2018 - 22.01.2019 

Date, day of the week and time of 
submission of the contest samples 

08.02.2019, ora 9-11 

Place of evidence support “Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of Educational 
Sciences, Psychology and Social Work, room 124  
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Data to support contest samples, 
including lectures, lectures, etc. 

08.02.2019 

Date of communication of the 
results 

12.02.2019 

The start and end of appeals period 13.02.2019 - 15.02.2019 

Bibliography and Thematic of 
Contests, including lectures, 
lectures, or other similar topics, or 
topics from which the contest 
committee may choose the theme 
of the evidence actually supported 

1. Educational policies and education system reform 

2. School and the issue of Equal Opportunities in Education  

3. Cases of school failure or success. Methods of socio-psycho-

pedagogical intervention 

4. Sociology of juvenile delinquency 

5. Anomalous phenomena in the Romanian educational system 

Bibliography: 

16. Boncu Ş., Ceobanu C. (coord.), (2013) Psihosociologie Şcolară, 
Ed. Polirom, Iaşi 

17.  Boudon, R., (1990) Texte sociologice alese, Ed. Humanitas, 
Bucureşti 

18. Buzărnescu, Şt.,(1999),Sociologia civilizaţiei tehnologice, Ed. 
Polirom, IaşiChelcea, S. (2001). Metodologia cercetării 

sociologice: metode cantitative şi calitative. Bucureşti,  Editura 
Economică 

19. Coman, C. (coautor),(2002), Reacţia societăţii la delincvenţa 
juvenilă, în Modele de educaţie în Asistenţa Socială, Editura 
Universităţii „Transilvania” Braşov 

20. Constantinescu, C., Cristea, S., (1998) Sociologia educaţiei, 
Editura Hardiscom, Piteşti 

21. Coposescu S.,(2014),  Politici sociale. Concepte şi tematici, Ed. 
Universităţii Transilvania, Braşov 

22. Diaconu, M., (2015) Sociologia educaţiei,  Ed. ASE, Bucureşti 
23. Durkheim, E. (1980). Educaţie şi sociologie, Editura Didactică 
şi Pedagogică, Bucureşti 

24. De Visscher, P., Neculau, A., (2001) Dinamica grupurilor, 
Editura Polirom, Iaşi 

25. Hatos, A., (2006), Sociologia educaţiei, Ed. Polirom, Iaşi 
26. Iluţ, P., (2009), Psihologie socială şi sociopsihologie, Ed. 

Polirom, Iaşi 
27. Otovescu D. (coord.), (2010) Tratat de Sociologie Generală, Ed. 

Beladi, Craiova 
28. Popovici, D. (2003), Sociologia educaţiei, Ed. Institutul 
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European, Iaşi 
29. Suciu, R. Ş, (2018), Repere fundamentale în Sociologia 

educatiei, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti 
30. Vlăsceanu, L, (2007), Sociologie şi modernitate, Ed. Polirom, 

Iaşi 
Description of competition 
procedure 

For the position of university lecturer it is necessary cumulatively: 
a) to hold a doctoral degree in sociology. 
b) possession of the diploma of master's degree / certificate of 
graduation of the psycho-pedagogical module or other equivalent 
documents; 
c) the fulfillment of the minimum national standards for occupation 
of teaching positions, specific to the teaching profession of 
university lecturer, approved by order of MECS, according to art. 
219 par. (1) lit. a) of Law no. 1/2011. 
d) fulfillment of the minimum standards of the university for 
occupation of teaching positions, specific to the teaching staff of 
university lecturer, provided by its own methodology, in Annex 1. 
The contest for the position of lecturer consists of: 
• analysis of the competition dossier; 
• Supporting a public lecture of at least 45 minutes in which the 
candidate presents his / her most significant previous professional 
achievements and future career development plan. This test also 
necessarily involves a session of questions from the committee and 
the public; 
 • In the case of candidates who are not from higher education and if 
two or more candidates are enrolled in the competition, they will 
also hold a didactic / scientific lecture in front of the students, in the 
presence of the competition committee. The topic is announced to 
the candidates 48 hours before the trial by e-mail and on the U.A.V. 
The contest committee evaluates the candidate for the following: 
a) fulfilling the minimum criteria imposed by the CNATDCU and 
the University's minimal standards by analyzing the verification 
card for the fulfillment of the University's minimum standards, 
which will be signed by all the members of the committee (the 
president will sign on each page of the respective card) 
b) the relevance and impact of the candidate's scientific results; 
c) Candidate's ability to guide students or young researchers; 
d) the candidate's teaching skills; 
e) Candidate's ability to transfer its knowledge and results to the 
economic or social environment or to promote its own scientific 
results; 
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f) Candidate's ability to work in a team and the effectiveness of his / 
her scientific collaborations, depending on the specificity of the 
candidate's field; 
g) the candidate's ability to run research and development projects; 
h) professional experience of the candidate in institutions other than 
UAV. 

Full list of documents that 
candidates have to include in the 
competition dossier according to 
the provisions and models of the 
U.A.V. 

a) the cover page of the file in accordance with the model in 
Annex 12 
b) Content of the file (the list of documents in the competition 
dossier, the file number of the documents and the page on which the 
document is to be found) according to the model in Annex 13. 
c) the application for a contest, signed by the candidate, which 
includes a declaration on own responsibility regarding the 
truthfulness of the information presented in the file, filed with the 
Registry of U.A.V. (Annex 2). 
d) a proposal to develop the university career of the candidate, 
both from the didactic point of view, in the case of didactic posts, as 
well as from the point of view of the scientific research activities; 
the proposal is drafted by the candidate, contains up to 10 pages and 
is one of the main criteria for the selection of candidates. The 
document is signed on each page in the bottom right corner with a 
blue pen or ink. 
e) the candidate's curriculum vitae in printed and electronic 
format, drawn up in accordance with Article 15. The document shall 
be signed on each page in the lower right corner with a pen or blue 
ink. 
f) the list of papers of the candidate in printed and electronic 
format as per Art. 16. The document shall be signed on each page in 
the lower right corner with a blue pen or ink. 
g) Note: For the research papers, the list of published papers 
will be accompanied by one copy of at least 5 representative papers. 
h) the certificate of compliance with the standards of the 
University of Presentation at the competition, the standard format of 
which is provided by its own methodology in Annex 4. The 
verification sheet is completed and signed by the candidate on each 
page in the lower right corner with pen or ink blue. This will be 
accompanied by evidence of compliance with the criteria in 
electronic format. 
i) documents related to the possession of the doctor's degree: 
copy according to his / her original certified copy of the doctor's 
degree and, if the original doctor's degree is not recognized in 
Romania, the attestation of recognition or equivalence of the 
diploma; 
j) documents related to the possession of the certificate of 
competency in the field of the disciplines in the competition (for 
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candidates for the position of university professor): copy of the 
attestation certificate according to its original; 
k) a summary in Romanian and in an international language of 
the doctoral dissertation and / or, as the case may be, of the 
empowerment thesis, up to one page per language; 
l) a declaration on the person's own responsibility indicating 
the incompatibility cases provided by Law no. 1/2011 in which the 
competition would be won or the lack of such incompatibility 
(Annex 8); 
m) copy of the Official Gazette in which the post was 
published; 
n) copies of other diplomas attesting the candidate's studies: 
baccalaureate or equivalent; a bachelor's degree or equivalent; 
Master's degree (accompanied by the supplement to the diploma / 
master sheet) - copies according to the original or legalized; 
o) a copy of the identity card or, if the applicant does not have 
an identity card, passport or other identity document drawn up for a 
purpose equivalent to the identity card or passport; 
p) if the candidate has changed his / her name, copies of 
documents proving the change of name - marriage certificate or 
proof of change of copy-name according to his / her original; 
q) a list of up to 10 publications, patents or other papers of the 
candidate selected by the candidate and deemed to be most relevant 
for their own professional achievements. The maximum of 10 
papers in extenso will be filed in electronic format after scanning in 
* .pdf format. 
r) certified birth certificate; 
s) the list of the names and contact addresses of at least 3 
personalities in the field who have drawn up letters of 
recommendation and letters of recommendation, 
t) for the positions of university lecturer and professor, 
elaborated according to Art.17; 
u) CD competition file (it will contain all documents physically 
filed in the file (those provided under letters d-q) and those provided 
in electronic format). Documents contained in the folder will be 
scanned in * .pdf format. 
Note: The research posts also require to be submitted: 
Legalized copy after the work card or copy-extract from the General 
Register of Employees Evidence to prove the age 
 
All documents previously provided as legalized copies can be filed 
in plain copy if confirmation is made with the original at the 
headquarters of our university by the designated person within the 
university secretariat. 

Address to which the competition "Aurel Vlaicu" University of Arad, Arad, Bdul. Revolutiei no. 77, 
Arad county, code 310130 
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dossier must be sent 

Competition Commission President: 
Professor Alina Felicia ROMAN - "Aurel Vlaicu" University Arad 
Members: 
Professor Mihail ANTON – National Defense 
University "Carol I" Bucureşti 
Professor Claudiu COMAN – Transilvania University of Braşov 

Professor. Silviu COPOSESCU – Transilvania University of Braşov 

Professor. Ştefan BUZĂRNESCU – West University Timişoara  

Substitute Members: 
Professor Cosmin GOIAN – West University Timişoara 
Assoc Alina COSTIN - "Aurel Vlaicu" University of Arad 

Appeal resolution committee Preşedinte: Prof. univ. dr. Alexandru Popa - Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad 
 
Membrii:  
Prof. univ.dr. Ioan Neagu -  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Prof.univ.dr. Gabriela Kelemen – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” 
Arad 
prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din 
Arad 
prof.univ.dr Ioan Csosz - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
  
 
Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Ciprian Preda - Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi 
Prof.dr.ing.Bălaş Valentina  - Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
 

Methodology Methodology dispalyed on UAV site 
 

 
 

                                                                            Drafted,  
Dean                                                                                      Departement director 

Professor ROMAN Alina Felicia                                                Assoc EGERĂU Anca Manuela 

 

 


