UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA”

Nume câmp
Universitatea

POSTURI SCOASE LA CONCURS
Anul universitar 2016 – 2017
Descriere
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”
Departamentul
Departamentul de Discipline Teologice
Poziţia din Statul de funcţiuni 4
Funcţie

profesor universitar

Discipline din planul de
învăţământ
Domeniu ştiinţific

- Teologie Morală şi Spiritualitate ortodoxă
- Etica procreaţiei şi transplantul de organe
Teologie

Descrierea postului

Postul de profesor universitar poziţia nr. 4 din statul de funcţii
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.
Teologie Morală şi Spiritualitate ortodoxă: disciplină efectuată în anul
III şi IV de studii, semestrul I si II, programul de studii de licenţă
Teologie Ortodoxă pastorală, 2 ore C.
Etica procreaţiei şi transplantul de organe: disciplină efectuată în anul
I de studii, semestrul I şi II, programul de studii de master Doctrină şi
Cultură Creştină, 2 ore C.
1. 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;
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) Iniţierea, 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.
3127 lei

Atribuţii

Salariul minim de încadrare a
postului la momentul

angajării
Data publicării anunţului în
Monitorul Oficial
Perioada de început şi sfârşit
de înscriere
Data, ziua din săptămână şi
ora susţinerii prelegerii
Locul susţinerii prelegerii
Datele susţinerii probelor de
concurs
Data de comunicare a
rezultatelor
Perioada de început şi sfârşit
de contestaţii
Tematica probelor de concurs

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr.1631/28.11.2016
28.11.2016-23.01.2017
08.02.2017 miercuri ora 1100
Universitatea „Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Ilarion V. Felea” Arad, Str. Academia Teologică, nr. 9.
8.02.2017 miercuri ora 1100
08.02.2017
09.02.2017-15.02.2017
- Teologie Morală şi Spiritualitate ortodoxă
1. Teze privind originea şi natura păcatului (răului);
2. Sinuciderea – abordare medicalo-teologică;
3. Practica rugăciunii personale: pregătirea rugăciunii, trupul la
rugăciune, ritmul rugăciunii, gândurile şi rugăciunea.
Bibliografie:
Berdiaev Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică. Act
creator şi obiectivare, traducere Stelian Lăcătuş, Editura Paideia,
București, 1999;
Bunge Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia
Sfinţilor Părinţi, traducere I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1996;
Constantin Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1996;
Dionisie pseudo Areopagitul, Despre numele divine, traducere
Cicerone Iordăchescu şi Teofil Simenschy, Editura Institutul European,
Iaşi, 1993;
Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, trad. Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae, în Filocalia I, ediţia a IV a, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993;
Evagrie Ponticul, Despre cele opt gânduri ale răutăţii, în vol. În
luptă cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutăţii şi replici
împotriva lor, comentarii de ieromonahul Gabriel Bunge, traducere şi
prezentare diac. I. Ică Junior, Deisis, Sibiu, 2006;
Grigore de Nyssa, Despre facerea omului, traducere Teodor
Bodogae, în PSB vol. 30, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1998;
Grigorie de Nyssa, Despre Rugăciunea Domnească, trad. Pr. Prof.
Dr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, în vol. PSB 29, Ed. Institutul
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere Dumitru Fecioru, Editura
Scripta, București, 1993;
Ioan Gură de Aur, Cuvînt despre rugăciune, P.G. 50, 779-780, în
rom. în vol. Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă şi Providenţă. Despre
rugăciune. Despre vieţuirea după Dumnezeu., trad. Pr. Dumitru Fecioru,

Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al BOR,
Bucureşti, 2005;
Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului, Omilia a
II-a, în vol. Despre mărginita putere a diavolului. Despre căinţă. Despre
necazuri şi biruirea tristeţii, traducere Dumitru Fecioru, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
2002;
Jean Claude-Larchet, Sfârşit crreştinesc vieţii noastre, fără durere,
neînfruntat, în pace.., Editura Basilica, București, 2012;
John Breck, Darul sacru al vieții, Editura Patmos, Cluj-Napoca,
2001;
Larchet Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, trad. Marinela
Bojin, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001;
Lossky Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă, traducere
Lidia şi Remus Rus, Editura Enciclopedică, București, 1993;
M.-C. Mouquet, V. Bellamy şi V. Carasco, Suicides et tentatives
de suicides en France, Études et résultats, 448, mai, 2006;
Marc Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat, traducere
Rodica Buga şi Prof. Pr. Nicolai Buga, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998;
Matsoukos Nikos, Teologie dogmatică şi simbolică, IV:
Demonologie, traducere Constantin Coman şi Cristian-Emil Chivu,
Editura Bizantină, București, 2002;
Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, traducere
Dumitru Stăniloae, în Filocalia 3, Editura Harisma, ediția a II-a,
București, 1994;
Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru
o antropologie ortodoxă, traducere diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, ediţia a
II-a, Sibiu, 1999;
Sofronie Arhimandritul, Rugăciunea – experienţa vieţi veşnice,
trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998;
Špidlík Tomàš, Spiritualitatea Răsăritului Creştin, II. Rugăciunea,
trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998;
Stăniloae Dumitru, Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe, Ed.
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2002;
Terchilă Nicolae, Istoria filozofiei, traducere după Otto Siebert,
Sibiu, 1943;
Vasile cel Mare, Că Dumnezeu nu este autor al relelor, în vol.
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, traducere Dumitru Fecioru,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 2004;
Yannaras Christos, Libertatea moralei, trad. Mihai Cantuniari, Ed.
Anastasia București, 2002.
- Etica procreaţiei şi transplantul de organe
1. Controlul şi limitarea naşterilor. Planningul familial;
2. Problema eutanasiei;
3. Probleme morale legate de transplantul de organe. Abordarea lor
din perspectiva teologiei ortodoxe.
Bibliografie:
Adrian Thatcher, O teologie creştină a sexualităţii, Editura

Polimark, București, 1995;
Christa Todea-Gross şi Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan, Îndrumarul
medical şi creştin despre viaţă al Federaţiei Organizaţiilor Pro-Vita din
România, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008;
Dominique Beaufils şi col. Bioetica șu Taina persoanei:
perspective ortodoxe, Editura Bizantină, București, 2006;
Elio Sgreccia, Manuel de Bioétique. Les fondements et l’étique
biomédicale, Editura Name-Edifa, Paris, 2004;
George Stan, Teologie şi Bioetică, Editura Biserica Ortodoxă,
Alexandria, 2001;
Ierotheos
Vlachos,
Bioetică
şi
Bioteologie,
Editura
Charisma/Sfânta Mănăstire Nera, București, 2013;
Jean Claude-Larchet, Creștinul în faţa bolii, suferinţei şi a morţii,
Editura Sofia, București, 2004;
Jean Claude-Larchet, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor
Părinţi, Editura Sofia, București, 2003;
Jean Claude-Larchet, Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără durere,
neînfruntat, în pace..., Editura Basilica, București, 2012;
Jean Claude-Larchet, Tradiția Ortodoxă despre viaţa de după
moarte, Editura Sofia, Bucureşti, 2006;
John Breck, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, Cluj-Napoca,
2001;
Mihail C. Teodorescu, Teologia naturală şi etica planificării
familiale,Editura Paideia, București, 2006;
Mircea Gelu Buta, (coordonator), Medicii şi Biserica, vol. III,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005;
Părintele Iuvenalie, Teroriştii uterului. Terorism știinţific şi etica
începuturilor vieţii. Eseu de bioetică a gestaţiei, Editura Anastasia,
Bucureşti, 2002;
S. Harakas, Living the Faith. The Praxis of Eastern Orthodox
Ethics, Minneapolis, 1992;
William Basil Zion, Eros şi transfigurare, Editura Reîntregirea,
Alba-Iulia, 2001;
Willke John C. şi Barbara H. Willke, Avortul. Întrebări şi
răspunsuri, traducere Larisa Iftime, Ed. Provita Media, Bucureşti, 2007.
Descrierea procedurii de
concurs

Standardele aferente funcţiei de profesor 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 facultăţii Teologie Ortodoxă Pastorală
- doctorat în domeniul Teologie.
Concursul pentru ocuparea postului de profesor universitar constă în
analiza dosarului de concurs şi susţinerea unei prelegeri publice de
minimum 45 minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative
rezultate profesionale şi planul de dezvoltare al carierei universitare.
Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din

Lista de documente

partea comisiei şi a publicului.
Pentru candidaţii care nu provin din învăţământul superior se susţine şi o
prelegere cu caracter didactic în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de
concurs. Tema acesteia se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de
desfăşurarea probei prin e-mail şi pe pagina web a U.A.V.
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
a) 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. .
b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului în
format tipărit şi electronic 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;
c) Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format
electronic (acesta va cuprinde în mod obligatoriu 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, 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; informaţii
despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor
ştiinţifice ale candidatului)
d) Lista de lucrări a candidatului, în format tipărit şi în format
electronic;
e) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale ale
universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este
prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat.
f) 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;
g) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare,
pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

Adresa unde se trimite
dosarul de concurs
Comisie

h) 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;
i) Copia după Monitorul Oficial în care a fost publicat postul
j) Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diplomă de
bacalaureat sau echivalentă; diplomă de licenţă sau echivalentă;
diplomă de master - copii legalizate
k) 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;
l) 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 legalizată
m) 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.
n) certificat de naştere-copie legalizată.
o) Lista cu cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi
din domeniul respectiv din țară și/sau din străinătate, care au elaborat
scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale
candidatului.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,
Cod 310130, Registratură
Preşedinte
Pr.prof.univ. Dr. Cristinel Ioja – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;
Membrii
Pr. Prof. univ. Dr. Ştefan Iloaie - Universitatea Babeş Bolyai ClujNapoca;
Pr. Prof. univ. Dr. Cristinel Teşu – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Pr. Prof. univ. Dr. Ştefan Buchiu – Universitatea Bucureşti
Pr. Prof. univ. Dr. Dumitru Megheşan – Universitatea din Oradea
Membrii supleanţi
Pr. Prof. univ. Dr. Ioan Tulcan – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;
Pr. Prof. univ. Dr. Sterea Tache – Universitatea Bucureşti

DECAN
Pr. Prof.univ.dr. Cristinel Ioja

UNIVERSITY „AUREL VLAICU” FROM ARAD
FACULTY OF ORTHODOX THEOLOGY „ILARION V. FELEA”

VACANCIES TO BE APPLIED
ACADEMIC YEAR 2016-2017
Criterion
University

Description
“Aurel Vlaicu” University from Arad

Faculty

“Ilarion Felea” Faculty of Orthodox Theology

Department

Department of Theological Disciplines

The position of State
functions
Position

4

Subjects in the curriculum
Scientific domain
Job description

Attributions

University professor
- Moral Theology and Orthodox Spirituality
- Procreation Ethics and Transplantation
Theology
The position of professor, no. 4, from the state of functions
comprises fundamental and specialty disciplines, which are
necessary for forming the ministers of the Orthodox Church, as also
for forming the professors of the religious education at the
gymnasium and high school levels.
Moral Theology and Orthodox Spirituality: discipline present in
the curricula of the third and fourth years of study, semesters
number I and II, license curricula for Orthodox Pastoral Theology, 2
hours, classes
Ethics of the Procreation and of the Transplantation, semesters
number I and II, curricula for master of Doctrine and Culture, 2
hours, classes.
. Didactical activities:
a) Teaching activities
b) Seminary activities
c) Guidance of license works development
d) Guidance of dissertation works development
e) Other teaching, practical and research activities mentioned in the
curriculum
f) Evaluation activities
g) Tutoring, counseling, mentoring scientific clubs of the students
h) Activities of scientific and methodic preparation and other
activities in the interest of the education
i) Participation to activities organized by the department, faculty
and university
j) Attending councils and commissions in the interest of the
education
2. Scientific activities

Minimum salary at the
moment of employment
Data of announcement
publication in the National
Gazette
Period for applying
Day an hour for presenting
the university lecture
Place of university lecture
presenting
Date for sustaining the tests
Date for communicating the
results
Period for appeals

Subjects for the contest tests

a) Activities in the frame of the research center mentioned in the
internal plan;
b) Initiation, running and monitoring of projects and programs
c) Attending conferences and scientific sessions for dissemination
the results of the scientific research
d) Elaboration and publishing of articles, treaties and monographic
works, and of books mentioned in the internal plan.
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“Aurel Vlaicu” University from Arad, “Ilarion Felea” Faculty of
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- Moral Theology and Orthodox Spirituality
4. Theses regarding the origin and the nature of the sin (of the
evil);
5. The suicide – the medical – theological approach;
6. The practice of the personal prayer: preparing the prayer;
the body at the prayer; the rhythm of the prayer; the
thoughts and the prayer.
Minimum Bibliography
Berdiaev Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică. Act
creator şi obiectivare, traducere Stelian Lăcătuş, Editura Paideia,
Bucureşti, 1999;
Bunge Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia
Sfinţilor Părinţi, traducere I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1996;
Constantin Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1996;
Dionisie pseudo Areopagitul, Despre numele divine,
traducere Cicerone Iordăchescu şi Teofil Simenschy, Editura
Institutul European, Iaşi, 1993;
Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, trad. Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae, în Filocalia I, ediția a IV a, Ed. Harisma,
Bucureşti, 1993;
Evagrie Ponticul, Despre cele opt gânduri ale răutăţii, în vol.

În luptă cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutăţii şi replici
împotriva lor, comentarii de ieromonahul Gabriel Bunge, traducere
şi prezentare diac. I. Ică Junior, Deisis, Sibiu, 2006;
Grigore de Nyssa, Despre facerea omului, traducere Teodor
Bodogae, în PSB vol. 30, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998;
Grigorie de Nyssa, Despre Rugăciunea Domnească, trad. Pr.
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi Pr. Ioan Buga, în vol. PSB 29, Ed.
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1982;
Ioan Damaschin, Dogmatica, traducere Dumitru Fecioru,
Editura Scripta, Bucureşti, 1993;
Ioan Gură de Aur, Cuvînt despre rugăciune, P.G. 50, 779780, în rom. în vol. Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă şi
Providenţă. Despre rugăciune. Despre vieţuirea după Dumnezeu.,
trad. Pr. Dumitru Fecioru, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române al BOR, Bucureşti, 2005;
Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului,
Omilia a II-a, în vol. Despre mărginita putere a diavolului. Despre
căinţă. Despre necazuri şi biruirea tristeţii, traducere Dumitru
Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2002;
Jean Claude-Larchet, Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără
durere, neînfruntat, în pace.., Editura Basilica, Bucureşti, 2012;
John Breck, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, ClujNapoca, 2001;
Larchet Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, trad.
Marinela Bojin, Ed. Sofia, Bucureşti, 2001;
Lossky Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă,
traducere Lidia şi Remus Rus, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1993;
M.-C. Mouquet, V. Bellamy şi V. Carasco, Suicides et
tentatives de suicides en France, Études et résultats, 448, mai,
2006;
Marc Antoine Costa de Beauregard, Rugaţi-vă neîncetat,
traducere Rodica Buga şi Prof. Pr. Nicolai Buga, Ed. Institutul Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1998;
Matsoukos Nikos, Teologie dogmatică şi simbolică, IV:
Demonologie, traducere Constantin Coman şi Cristian-Emil Chivu,
Editura Bizantină, Bucureşti, 2002;
Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, traducere
Dumitru Stăniloae, în Filocalia 3, Editura Harisma, ediția a II-a,
Bucureşti, 1994;
Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective
pentru o antropologie ortodoxă, traducere diac. Ioan I. Ică jr., Ed.
Deisis, ediția a II-a, Sibiu, 1999;
Sofronie Arhimandritul, Rugăciunea – experienţa vieţi
veşnice, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998;
Špidlík Tomàš, Spiritualitatea Răsăritului Creştin, II.

Rugăciunea, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 1998;
Stăniloae Dumitru, Ascetica şi mistica Bisericii Ortodoxe, Ed.
Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2002;
Terchilă Nicolae, Istoria filozofiei, traducere după Otto
Siebert, Sibiu, 1943;
Vasile cel Mare, Că Dumnezeu nu este autor al relelor, în
vol. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, traducere Dumitru
Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 2004;
Yannaras Christos, Libertatea moralei, trad. Mihai
Cantuniari, Ed. Anastasia Bucureşti, 2002.
- The ethics of the procreation and of the transplantation
4. The control and the limitation of the births. Family planning;
5. The problem of the euthanasia;
6. Moral problems concerning transplantation. Their
approaching from the perspective of the Orthodox theology.
Minimum Bibliography
Adrian Thatcher, O teologie creştină a sexualităţii, Editura
Polimark, Bucureşti, 1995;
Christa Todea-Gross şi Pr. Prof. dr. Ilie Moldovan,
Îndrumarul medical şi creştin despre viaţă al Federaţiei
Organizaţiilor Pro-Vita din România, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca,
2008;
Dominique Beaufils şi col. Bioetica şu Taina persoanei:
perspective ortodoxe, Editura Bizantină, Bucureşti, 2006;
Elio Sgreccia, Manuel de Bioétique. Les fondements et
l’étique biomédicale, Editura Name-Edifa, Paris, 2004;
George Stan, Teologie şi Bioetică, Editura Biserica Ortodoxă,
Alexandria, 2001;
Ierotheos Vlachos, Bioetică şi Bioteologie, Editura
Charisma/Sfânta Mănăstire Nera, Bucureşti, 2013;
Jean Claude-Larchet, Creştinul în faţa bolii, suferinţei şi a
morţii, Editura Sofia, Bucureşti, 2004;
Jean Claude-Larchet, Etica procreaţiei în învăţătura Sfinţilor
Părinţi, Editura Sofia, Bucureşti, 2003;
Jean Claude-Larchet, Sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără
durere, neînfruntat, în pace..., Editura Basilica, Bucureşti, 2012;
Jean Claude-Larchet, Tradiţia Ortodoxă despre viaţa de
după moarte, Editura Sofia, Bucureşti, 2006;
John Breck, Darul sacru al vieţii, Editura Patmos, ClujNapoca, 2001;
Mihail C. Teodorescu, Teologia naturală şi etica planificării
familiale,Editura Paideia, Bucureşti, 2006;
Mircea Gelu Buta, (coordonator), Medicii şi Biserica, vol. III,
Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005;
Părintele Iuvenalie, Teroriştii uterului. Terorism ştiinţific şi
etica începuturilor vieţii. Eseu de bioetică a gestaţiei, Editura

Anastasia, Bucureşti, 2002;
S. Harakas, Living the Faith. The Praxis of Eastern Orthodox
Ethics, Minneapolis, 1992;
William Basil Zion, Eros şi transfigurare, Editura
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2001;
Willke John C. şi Barbara H. Willke, Avortul. Întrebări şi
răspunsuri, traducere Larisa Iftime, Ed. Provita Media, Bucureşti,
2007.
Description of the contest`s
procedure

The standards afferent to the professor position are minimum and
mandatory requests for applying at the contest for occupying the
mentioned position.
The candidate must cumulatively comply with the conditions
imposed by the minimum national standards and by the university`s
standards for each teaching and research position for which he
wants to attend the concurs.
The candidate must comply also with the following specific
conditions to occupy the mentioned position:
- To be graduated of the Faculty of Pastoral Orthodox
Theology
- To have a PhD in Theology
The contest for occupying the position of university professor
consists in analyzing the dossier for contest, and sustaining a public
university lecture of minimum 45 minutes, during which the
candidate resents the most important personal achievements, and
concerning the development of the professional carrier. This exam
contains mandatorily a session of questions from the commission
and from the public.
The candidates who do not come from the tertiary education, they
will present also a lecture of didactical character, to the students, in
the presence of the commission. The theme for this lecture will be
announced to the candidates 48 hours before the contest, via e-mail
and on the web page of the “Aurel Vlaicu” University.
The commission evaluates the candidates having in view the
following aspects:
a) Compliance with the minimum criteria imposed by
CNATCU and U.A.V.;
b) The relevance and the impact of the scientific achievements
of the candidate;
c) The capacity of the candidate to guide students and your
researchers;
d) The didactical competences of the candidates, for position
which involve didactical activities;
e) The capacity of the candidate of transferring his knowledge
and his results to the economic and social environment, or of
promoting his own scientific results;
f) The capacity of the candidate of team work and the
efficiency of his scientific collaborations, regarding the
specificity of the candidate`s domain;
g) The capacity of the candidate to lead research – development
projects;

Documents list

h) The experience of the candidate in other institution than the
one where the position applied is.
a) The application form, signed by the candidate, which
includes a declaration of oath concerning the veracity of the
data presented within the dossier, registered to the U.A.V.`s
registrar`s office;
b) Proposal of candidate`s university carrier development ,
electronically and printed on paper, both in the didactical
point of view, in the case of the didactical position, and from
the point of view of the scientific researches; the proposal is
written by the candidate, contains maximum 10 pages, and it
is one of the main criterion for evaluating the candidates;
c) Candidate`s curriculum vitae, electronically and printed on
paper (it will mandatorily contain information concerning
studies attended and diplomas obtained; information about
the personal experience and relevant jobs had; information
about the research-development projects which he led as
director and the grants obtained, in case that such projects
and grants exist, indicating for each of them the source of
financing, the volume of financing, and the main
publications and patents resulted; information about rewards
and other form of recognizing the achievements of the
candidate);
d) Candidate`s list of works, electronically and printed on
paper;
e) The check list of complying with the minimum standards of
the university for attending the contest of which standard
form is specified by the university`s own methodology. The
check list is filled in and signed by the candidate;
f) Documents concerning the PhD diploma: the legalized copy
of the PhD diploma, and, in the case in which the original
doctoral diploma it is not recognized in Romania, the
certification of recognition or of validation of that diploma;
g) The abstract in Romanian language and in an international
circulating language, of the doctoral thesis, or in case, of the
accreditation thesis, maximum one page for each language;
h) Declaration of oath, in which the candidate indicates the
incompatibility situations mentioned by the law no. 1 / 2011,
in which he will be after winning the contest, or the absence
of these situations;
i) The copy of the National Gazette in which the
announcement has been published;
j) Copy of other diplomas which attest the studies of the
candidate: Baccalaureate diploma or equivalent, master
diploma – legalized copies;
k) Copy of the identity card, or, in case that the candidate
hasn`t a identity card, a copy of the passport or of another
identity document equivalent to the identity card of to the
passport;
l) In case the candidate has changed his name, copies of the
documents which attest the name changing - marriage
certificate of the document which attest the name changing;

m) Maximum 10 publications, patents or other works of the
candidate, selected by him and considered as being the most
relevant for his professional achievements;
n) Birth certificate – legalized copy;
o) The list of at least three names and contact addresses of
some personalities from the mentioned domain, from
Romanian and / or from abroad, who elaborated
recommendation letters concerning the professional qualities
of the candidate.
Address where the dossier for „Aurel Vlaicu” University from Arad, Arad, Revolution Boulevard,
contest is forwarded
no. 77, postal code 310130, Registrar`s Office
Commission
PresidentPriest University Professor PhD Cristinel Ioja – „Aurel Vlaicu”
University from Arad;
Members
Priest University Professor PhD Ştefan Iloaie – Babes Bolyai
University from Cluja – Napoca;
Priest University Professor PhD Cristinel Teşu – ”Al. I. Cuza”
University from Iasi;
Priest University Professor PhD Ştefan Buchiu – Bucharest
University
Priest University Professor PhD Dumitru Megheşan – University
from Oradea
Deputy members
Priest University Professor PhD Ioan Tulcan – ”Aurel Vlaicu”
University from Arad;
Priest University Professor PhD Sterea Tache – Bucharest
University
DEAN
Priest University Professor PhD Cristinel Ioja

