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INFORMAȚII PRIVIND POSTUL SCOS LA CONCURS
conform Art. 3, alin. (5) din H.G. 457/2011

A. Descrierea postului scos la concurs
Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentul de
Educație Fizică și Sport aprobat pentru anul universitar 2020-2021, la poziţia 14, cu următoarele
discipline: Teoria și practica în sporturi de combat-judo; Teoria şi practica sporturilor de combat – lupte ;
Activităţi motrice adaptate, cu activităţi de curs şi lucrări practice.

B. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi
tipurile de activităţi incluse în norma didactică
1. Susţinerea orelor de curs, seminar şi proiect, conform planului de învăţământ şi fişei disciplinelor
respective;
2. Verificarea studenţilor pe parcurs şi evaluarea finală;
3. Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor;
4. Coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor;
5. Coordonarea ştiinţifică pentru elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie;
6. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului;
7. Elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, articole/studii ştiinţifice.

C. Salariul minim de încadrare la angajare:
Salariul minim garantat conform prevederilor legale în vigoare.

D. Calendarul concursului:
Nr.

Perioada (Termen)

ACTIVITATEA

1.

24.11.2020

Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de UEB,
în M. O. Partea a III – a, nr. 781/24.11.2020

2.

24.11.2020-10.01.2021

Înscrierea la concurs a candidaţilor

3.

11.01.2021-12.01.2021

Informarea candidaţilor referitoare la avizul de legalitate

4.

13.01.2021-14.01.2021

Publicarea pe site-ul universităţii a CV-ului împreună cu listă
de lucrări și a Fişei de verificare a îndeplinirii standardelor
minimale, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi la concurs

5.

14.01.2021-15.01.2021

Publicarea pe site-ul universităţii a zilei, orei şi locului desfăşurării
probelor de concurs

6.

25.01.2021-29.01.2021

Desfăşurarea probelor de concurs

7.

01.02.2021

Afișarea Deciziei Comisiei de Concurs privind ierarhia candidaților,
nominalizarea candidatului care a întrunit cele mai bune rezultate și
recomandarea privind ocuparea postului, la sediul departamentului
unde a avut loc concursul

8.

01.02.2021-03.02.2021

Perioada de contestații

9.

05.02.2021

10.

08.02.2021-10.02.2021

Avizarea rapoartelor de concurs de Consiliile facultăților

11.

11.02.2021

Aprobarea rapoartelor de concurs de Senatul Universității

12.

12.02.2021

Publicarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor
didactice vacante scoase la concurs

Afișarea rezultatelor contestațiilor
la departamentul unde a avut loc concursul

Numirea pe post și acordarea titlului universitar aferent se fac prin decizia rectorului

E. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea
1. Teoria și practica în sporturi de combat-judo
Tematica:
1. Apariția și evoluția judoului pe plan mondial și național
2. Clasificarea procedeelor tehnice din judo
3. Tehnica judoului invatarea si perfectionarea tehnicilor din judo;
4. Prezentarea procedeelor tehnice din lupta din picioare

5. Prezentarea procedeelor tehnice din lupta la sol
6. Manifestarea calităților motrice în judo
7. Notiuni generale de regulament din judo
Bibliografia selectivă:
1. HANTAU I –Manual de judo Ed. Didactica si Pedagogica –Bucuresti 1996
2.HANTAU. I-Curs de judo optional, Ed EFS ;Bucuresti 1989.
3.MURARU A –Selectia de judo –Ed. Stadion Bucuresti 1976.
4.HANTAU I-Structura antrenamentului de judo-Ed. Printech 2000
5.MURARU A –Judo de la centura alba la centura neagra –Ed budo 2000.

2. Teoria şi practica sporturilor de combat – lupte
Tematica:
•

Curs introductiv privind bazele tehnico-tactice din lupte

•

Scurt istoric a apariţiei şi evoluţiei luptelor.

•

Aspecte generale privind luptele: terminologie, clasificare, condiţii de practicare.

•

Bazele metodice ale învăţării procedeelor tehnice de ducere şi doborâre la sol.

•

Metodica învăţării răsturnărilor şi rostogolirilor din cadrul luptei la sol.

•

Metodica învăţării rulărilor şi a trecerilor peste adversar.

•

Metodica învăţării procedeelor de aruncare peste spate şi şold.

•

Metodica învăţării procedeelor tehnice de aruncare peste piept şi de aruncare cu suspendare.

•

Principalele procedee specifice luptelor şi predarea lor în lecţia de educaţie fizică la liceu.

•

Deciziile în lupte, sistemul de concurs şi noţiuni de regulament.

•

Principii şi metode privind însuşirea elementelor de tehnică şi tactică specific luptelor.

Bibliografia selectivă:
•

Cişmaş Gh., Tehnica luptelor greco-romane, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988.

•

Cişmaş Gh., Lupte libere - Lupte greco-romane. Curs de bază, IEFS, Bucureşti, 1996.

•

Cârstea Gh., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, EdituraUniversul, Bucureşti, 1993.

3. Activităţi motrice adaptate
Tematica:
1.”Deficienţe; „incapacităţi”; „handicap”; „dizabilităţi”; „hipoacuzie”; „cecitate”; „sindrom Down”;
„CES”; „debilităţi”; „inadaptare”; etc.

2.”Educaţie specială”; „educaţie incluzivă”; ”Centrul Şcolar pentru Educaţie incluzivă”; „Asistenţă
psihopedagogică şi socială a persoanelor cu CES”; ” cadre didactice itinerante şi de sprijin”;
”integrare şcolară”;
3.”Sport adaptat”; „Jocuri paralimpice”; „”Special Olympics”; „Sporturi unificate”.
4.Clasificarea OMS și Clasificarea UNESCO
5.Tulburări de dezvoltare la persoanele cu CES
6.Deficienţe de învăţare la persoanele cu CES
7. Educaţia specială – delimitări conceptuale
8. Despre jocurile paralimpice (Special Olympics, Sporturi unificate, Fotbal unificat, Atletism
unificat, Atletism, Baschet special Olympics, Netball, Korfball , Slamball, Rugby-tag, Regulamentul
la fotbal, Torbal, Rolbal, Goalbal, Gimnastică artistic, Înot , Powerlifting pentru sportivii in scaun
rulant, Tenis de masa
Bibliografia selectivă:
1. Bota, Aura; Stănescu, Monica, Teodorescu, Silvia, Educaţie Fizică şi Sport Adaptat, Editura
Semn E
2. Gherguţ, A., Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative sociale. Strategii diferenţiate şi
incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
3. XXX Didactica Sportului Adaptat – Cursul catedrei pentru studenţii anului III – UEB

F. Descrierea procedurii de concurs:
A se vedea Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Ecologică din Bucureşti
(https://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIA%20DE%20ORGANIZARE,%2
0DESFASURARE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20SI
%20DE%20CERCETARE%20-%202018_2020.pdf ).
G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de
concurs:
1. Pagina de gardă
2. Opis
3. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include declaraţia pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.
4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere
didactic, 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.
5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) 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;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului.
6. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată
astfel:
a) lista celor maxim 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările
profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevetele de invenţii şi alte titluri de proprietate industrială;
d) cărţi şi capitole din cărţi;
e) articole/studii in extenso, 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.
7. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, prevăzute în
metodologia proprie, care este completată şi semnată de către candidat.
8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor
şi, în cazul în care diploma de doctor originală este obţinută în afara României, atestatul de
recunoaştere 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 pe proprie 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.
11. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: bacalaureat, licenţă, masterat,
certificate de studii etc.

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. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea
numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
14. 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.
Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în
reviste ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice vor fi prezentate în format scris.

H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs:
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Bd. Vasile Milea nr.1G, sector 6, Bucureşti, România
Corp A, et. 2, Departamentul de Educație Fizică și Sport
Telefon: 021.3167931; 021.3167932; 021.316.63.24.
Luni, orele 10.00- 12.00
Miercuri, orele 10.00- 12.00
Persoane de contact:
Prof. univ. dr. Vladimir Potop – Decan al Facultății de Educație Fizică și Sport.

