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FACULTATEA DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ 

Departamentul Teologie-Asistenţă socială-Litere-Ştiinţe ale educaţiei 

 

 

POSTUL DIDACTIC VACANT SCOS LA CONCURS 
în semestrul I, anul universitar 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial, nr. 519/18 decembrie 2013,  

Partea a III-a 

 

Conferenţiar universitar, poz. 7 

 

a) Descrierea postului  

Postul didactic de conferenţiar universitar, perioadă nedeterminată, vacant, poz. 7, prevăzut în 

Statul de funcţii şi de personal didactic, aprobat pentru anul universitar 2013-2014, cuprinde 

următoarele discipline: 

 Teologie sistematică I: Doctrina despre Dumnezeu: curs (2 ore)/săptămână în 

semestrul I;  

 Teologie sistematică II. Hristologie: curs (2 ore)/săptămână în semestrul al II-lea; 

 Teologie sistematică IV: Escatologie: curs (2 ore)/săptămână în semestrul al II-lea; 

 Spiritualitate creştină: curs (2 ore)/săptămână în semestrul al II-lea; 

Postul de conferenţiar universitar, poz. 7, având 40 de ore fizice/săptămână, cuprinde: 

- norma didactică de 8,00 ore convenţionale; 

- normă de cercetare; 

- îndrumare/tutoriat studenţi; 

Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul teologie. 

Titularul postului este subordonat direct directorului de departament şi colaborează cu colegii 

din departament. 

 

b) Atribuţii/activităţi aferente postului 

 

Componenta didactică: 

- susţinerea cursurilor şi seminarelor aferente disciplinelor din post; 

- îndrumarea lucrărilor de licență; 

- activităţi de îndrumare a cercetării ştiinţifice studenţeşti; 

- evaluarea activităţilor studenţilor (examene finale, verificări pe parcurs, examene parțiale, 

referate); 

- activităţi de asistenţă la examene şi alte forme de evaluare a studenţilor;  

- consultații săptămânale (minim 2 ore) pentru activitățile de predare incluse în normă; 

- activităţi tutoriale. 

 

Componenta de cercetare științifică și de dezvoltare a carierei:  

- elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice în domeniul aferent disciplinelor din post; 

- participarea la elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniile de interes ale departamentului; 

- pregătire individuală (autoperfecționare), inclusiv perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; 

- participarea la conferințe, simpozioane, congrese ș.a. în domeniul de activitate sau în domenii 

complementare;  
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- participarea la elaborarea de cursuri, teste, aplicații, ghiduri de studiu, etc. 

 

 

c) Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării 

 

Salariul de încadrare minim, la vechime minimă în învăţământ, pentru postul de conferenţiar 

universitar este de: 2700 lei. 

 

d) Tematica şi bibliografia probei de concurs 

 

Tematica: 

1. Ce este „teologia” la modul general? – definiții, arii, relații între elementele componente ale 

„teologiei” 

2. Ce este teologia sistematică? – definiție, interconectivitate 

3. Este cunoașterea teologică științifică? – teologia ca știință 

4. Relația dintre teologiei și revelație 

5. Doctrina trinitariană în Scripturi 

6. Relația dintre teologia trinitariană și spiritualitatea sexualității umane 

7. Metodologia cercetării hristologice 

8. Hristologia preexistenței în gândirea lui Ellen G. White 

9. Problema păcatului și natura întrupată a lui Isus Hristos 

10 Perfecționismul moral și natura întrupată a lui Isus Hristos în gândirea lui M. L. Andreasen 

 

Bibliografia: 

Adams, Roy. The Nature of Christ. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association, 1994. 

Adventiştii de Ziua a şaptea cred… O expunere biblică a celor 27 de puncte fundamentale de 

doctrină (Bucureşti: Casa de Editură „Cuvântul Evangheliei”, 1993. 

Andreasen, M. L. Letter No. 1, „The Incarnation. Was Christ Exempt?”,  Letters to the 

Churches. Brushton, NY: TEACH Services, Inc., 1996. 

Kubo, Sakae. Theology and Ethics of Sex. Nashville, TN.: Review and Herald Publ. Ass., 1980. 

Torrance, Thomas F., ed., Belief in Science and in Christian Life: The Relevance of Michael 

Polanyi’s Thought for Christian Faith and Life. Edinburgh: The Handsel Press, 

1980. 

Trinitatea în lumina Revelaţiei. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate, 2007. 

White, Ellen G. The Adventist Home: Counsels to Seventh-day Adventist Families As Set Forth 

in the Writings of Ellen G. White, în Spirit of Prophecy, vol. 3, (Hannah, Okl.: 

Academy Enterprise, 1993. 

__________. Christ’s Object Lessons (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993. 

__________. Evangelism. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993. 

__________. Istoria faptelor apostolilor (Bucureşti: Viaţa şi Sănătate, 1999. 

__________. Parabolele Domnului Hristos. Bucureşti: 1980. 

__________. The Book of Hebews. Published by TEACH Services, Inc., 2005. 

__________. The Desire of Ages. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 

Association, 1993. 

__________. The Sanctuary Service. Washington, DC: Review and Herald Publishing 

Association, 1947. 

 

e) Descrierea procedurii de concurs 

1. Pentru participarea la concursul de conferenţiar universitar este necesară îndeplinirea 

condiţiilor specificate la art. 11, al. 4, din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante la ITA. În acest scop, candidaţii depun la Dosarul de concurs, Fişa de 

verificare a îndeplinirii standardelor privind ocuparea postului de conferenţiar universitar. 

Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată 

prin avizul compartimentului juridic pe această fişă, care se comunică candidatului în maxim 

48 de ore de la emiterea sa dar nu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei 

probe a concursului.  
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2. Pentru fiecare post scos la concurs se numeşte, prin decizia rectorului, o comisie de concurs 

aprobată de către Senatul Institutului, la propunerea Decanului Facultăţii / Directorului 

Departamentului, după caz, în structura căruia se găseşte postul didactic  şi cu avizul 

Consiliului Facultăţii / Consiliului Departamentului. 

 

3. Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar constă în evaluarea dosarului 

de concurs şi în susţinerea unei prelegeri publice. Candidaţii care nu provin din învăţământul 

superior vor susţine şi o prelegere didactică în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de 

concurs. Prelegerea cu caracter didactic şi prelegerea publică se desfăşoară în ziua (zilele), la 

orele şi în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web a ITA, cu cel puţin 5 zile 

lucrătoare înaintea desfăşurării probei.  

 

4. Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 

- relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 

- competenţele didactice ale candidatului; 

- capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

- capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

- capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 

economic sau social sau de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 

- capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 

acestuia; 

 

5. Tematica şi bibliografia pentru prelegerea didactică este cea indicată pe pagina web a ITA, 

afişată o dată cu publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului didactic.  

 

6. Comisia de concurs stabileşte tema prelegerii didactice  şi o publică pe pagina web a ITA cu 

48 de ore înainte de susţinerea ei. La prelegere pot participa şi membrii departamentului în 

structura căruia se află postul scos la concurs. Proba se apreciază de către fiecare membru al 

comisiei cu un punctaj de la 10 la 1, punctajul probei reprezentând media aritmetică, 

nerotunjită, a acestora. Vor fi nominalizaţi candidaţii care au obţinut cel puţin 8 puncte la 

această probă.  

 

7. Prelegerea publică constă în expunerea de către candidat a celor mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare precum şi a planului de dezvoltare a carierei universitare/ştiinţifice în 

faţa comisiei de concurs şi a membrilor departamentului. Expunerea este urmată de o sesiune 

de întrebări din partea comisiei de concurs şi a publicului asistent. Proba de concurs se 

apreciază de către fiecare membru al comisiei cu un punctaj de la 10 la 1, punctajul probei 

reprezentând media aritmetică, nerotunjită, a acestora. Cerinţa de promovare este obţinerea a 

cel puţin 8 pentru nota probei.  

 

8. Pe baza acestor probe şi în urma analizei dosarului de concurs al fiecărui candidat, membrii 

comisiei de concurs decid, prin vot secret, ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul 

care a întrunit cele mai bune rezultate. Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte, în 

termen de 5 zile de la susţinerea ultimei probe, un raport asupra desfăşurării concursului, cu 

concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut votul a cel puţin 3 membri ai 

comisiei. Raportul asupra concursului se aprobă şi se semnează de către toţi membrii 

comisiei, inclusiv de preşedintele comisiei. 

 

9. Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două zile 

lucrătoare de la finalizarea acestuia. 

 

10. În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor 

legale de concurs, acesta poate formula contestaţie în termen de 5 zile de la publicarea 

rezultatului concursului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura 
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ITA şi se soluţionează de comisia de concurs, în termen de cel mult 30 de zile de la data 

expirării termenului de contestaţie. 

 

11. Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurii de concurs şi acordă sau nu avizul său 

raportului asupra concursului, prin vot nominal secret. Ierarhia candidaţilor stabilită de 

comisia de concurs nu poate fi modificată de Consiliul facultăţii. 

 

12. Senatul Institutului analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia ITA şi 

aprobă sau nu, prin vot deschis, cu majoritate simplă, raportul asupra concursului. Ierarhia 

candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de Senat. 

 

 

f) Lista cu documentele care trebuie depuse în dosarul de concurs  

 

1. opis (vezi formular FormCD01); 

 

2. cererea de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de 

candidat şi  datată (conform formular FormCD02); 

 

3. declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în 

dosar (vezi formular FormCD03); 

 

4. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului/candidatei, atât din 

punct de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică 

(cuprinde maximum 10 pagini). Structura propunerii va fi următoarea: 

a)  Motivaţia alegerii carierei universitare; 

b)  Formarea profesională; 

c)  Rolul pregătirii psiho-pedagogice în cariera didactică; 

d)  Realizări în domeniul materialelor didactice; 

e)  Preocupări şi rezultate în cercetarea ştiinţifică; 

f)  Cunoaşterea celor mai relevante realizări din  ţară  şi străinătate din domeniul postului 

pentru care candidează; 

g)  Recunoaşterea naţională şi internaţională; 

h)  Preocupări şi perspective în dezvoltarea carierei universitare; 

 

5. curriculum vitae al candidatului, semnat şi datat, în format tipărit şi în format electronic; 

CV-ul trebuie să includă:  

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;  

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă;  

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare în care a fost / este membru sau pe 

care le-a condus ca director de proiect, în cazul în care există astfel de proiecte sau 

granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării  şi 

principalele publicaţii sau brevete rezultate; 

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 

candidatului; 

 

6. lista de lucrări ale candidatului, semnată şi datată, în format tipărit şi în format electronic, 

structurată astfel: 

a) lista completă de lucrări, dintre care, în extras, 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) brevetele de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială şi intelectuală;  

d) cărţi şi capitole din cărţi;  

e) articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;  

f) publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate;  
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g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. Lista de 

lucrări se vizează de către secretarul științific al catedrei; 

 

7. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ITA de prezentare la concurs, completată şi 

semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic; (Vezi formularul 

FormCD04Conf) 

 

8. copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu 

este recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia; 

 

9. rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe 

maximum o pagină pentru fiecare limbă; 

 

10. 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; (Vezi formularul FormCD05) 

 

11. copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului: 

a) diploma de bacalaureat; 

b) diploma de licenţă şi foaia matricolă / suplimentul la diplomă; 

c) diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă); 

d) copii după alte diplome care atestă studiile candidatului; 

În cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere 

sau echivalare a acestora. 

 

12. 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; 

 

13. copia legalizată a certificatului de naştere; 

 

14. copia legalizată după certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul 

în care candidatul(a) şi-a schimbat numele; 

 

15. avizul Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea; 

 

16. maximum 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; 

 

17. lista referenţilor care va cuprinde cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor 

personalităţi din domeniul respectiv din ţară sau din străinătate, exterioare ITA, care au 

acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale 

candidatului. (Vezi formularul FormCD06) 

 

 

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, într-un dosar cu şină. 

Pentru coperta dosarului se va utiliza formularul tip FormCDCopertDosConc. 

Documentele în format electronic, solicitate la punctele 5, 6, 7, 16, se vor depune pe un singur CD/DVD, ataşat 

la dosar şi marcat cu numele candidatului. 

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs :  

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST 

077035 Cernica, jud. Ilfov, Şos. Decebal, nr. 11-13 

Secretariat (persoana de contact Cristian Niculiţă) 

 

Director Departament, 

Ps. Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN 


