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Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale
Sănătate și Motricitate
22
Lector universitar
Activități dinamice recreative
Bazele generale ale atletismului
FSJE: Handbal
Metodica predării handbalului în școală
Evaluare motrică și somato-funcțională
Metodica predării voleiului în școală
Știința sportului și educației fizice

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Atribuții

Toate disciplinele din structura postului se regăsesc în
planurile de învăţământ ale programelor de studii
universitare de licență din cadrul facultăţii. Având în vedere
standardele A.R.A.C.I.S. privind raportul număr de
studenți/număr de cadre didactice, precum şi ponderea
cadrelor didactice titulare ale instituţiei în totalul cadrelor
didactice din statele de funcţii de personal didactic este
necesară scoaterea la concurs a postului de Lector
universitar, poziţia 22. De asemenea, disciplinele din
structura postului menţionat sunt discipline fundamentale
pentru formarea în carieră a viitorilor absolvenţi de
programe universitare de licență acesta fiind încă un motiv
pentru care se impune ca activităţile de predare şi
seminarizare să fie efectuate de un cadru didactic titular al
instituţiei, bine pregătit atât din punct de vedere didactic,
cât şi al cercetării ştiinţifice.
Norma didactică (disciplinele postului):
- Activități dinamice recreative - 2 ore activităţi de predare +
1 ore activităţi practice;
- Bazele generale ale atletismului - 4 ore activităţi practice;
- FSJE: Handbal - 2 ore activităţi de predare
- Metodica predării handbalului în școală: 2 ore activități de
predare
- Evaluare motrică și somato-funcțională: 2 ore activități de
predare + 2 ore activități practice;
- Metodica predării voleiului în școală: 2 ore activități de
predare + 2 ore activități practice;
- Activităţi de evaluare: 0,75 oră;

Salariul de încadrare
Data publicării anunţului în
monitorul oficial
Perioada de început și sfârșit
de înscriere
Data, ziua din săptămână și
ora susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii
Datele de susţinere a probelor
de concurs, inclusiv a
prelegerilor, cursurilor etc.
Data de comunicare a
rezultatelor
Perioada de început și sfârșit
de contestații
Tematica probelor de concurs

Activităţi de cercetare - potrivit Legii Educaţiei nr. 1/2011 şi
fişei postului, care se va întocmi ca anexă la contractul de
muncă.
3282 lei
28.04.2017
28.04.2017 – 14.06.2017
30.06.2017, vineri, ora 8
Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale,
Tineretului, nr. 4, Târgu-Jiu, Gorj
30.06.2017, vineri, ora 8

03.07.2017
04.07.2017 – 08.07.2017
Disciplina – Activități dinamice recreative - Tematică: 1.
Aspecte teoretice asupra activităţilor dinamice recreative. 2.
Aspecte psiho-pedagogice ale activităţilor dinamice
recreative. 3. Mijloace ale activităţilor dinamice recreative în
lecţia de educaţie fizică. 4. Mijloace ale activităţilor dinamice
recreative în activitățile sportive extracuriculare. 5.
Activităţile dinamice recreative pe categorii de vârstă. 6.
Proiectarea şi planificarea activităţilor dinamice recreative în
spaţii de desfăşurare diferite. Bibliografie: 1. Roșioru, M., și
colab. 2010 – Jocul în spațiul educațional, Editura Sitech,
Craiova. 2. Sima, C., 2010 - Jocul didactic: mijloc eficient în
realizarea obiectivelor majore ale activității de educare a
limbajului în învățământul preșcolar, Editura Tiparg, Ploiești.
3. Urzeală, C., 2005 – Jocul de mișcare: metodă și mijloc de
formare a deprinderilor motrice fundamentale, Editura
Cartea Universitară, București.
Disciplina – Bazele generale ale atletismului – Tematică:
1.Bazale tehnicii alergărilor. 2. Săriturile în atletism. 3.
Metodica predării tehnicii aruncărilor. Bibliografie: 1.
Diaconescu Dan Silviu, 2003, Metodica predării tehnicii în
probele atletice, editura Ager. 2. Dan Diaconescu, 2003,
Atletism, editura ”Scrisul Gorjean”.

Disciplina - FSJE: Handbal
Tematică: 1. Caracteristicile jocului de handbal. Date privind
apariția şi evoluția jocului de handbal. 2. Bazele tehnicii jocului de
handbal. Tehnica jocului de handbal – definiție, sistematizare. 3.
Bazele tacticii jocului de handbal. Tactica jocului – definiție –
sistematizare. 4. Tactica jocului – fazele şi formele atacului – fazele
şi formele apărării. 5. Sistemul de joc – definiție, cerințe,
caracteristici, evoluție. 6. Acțiunile tactice individuale în atac şi în
apărare.
Bibliografie: 1.Bădău, D. (2010). Metodica disciplinei sportive –
Handbal, Ed. a II-a: revizuită şi adăugită, Editura Universităţii
Transilvania, Braşov. 2. Bompa, T. (2003). Performanţa în jocurile
sportive, Editura ExPonto, SNA, Bucureşti. 3. Bota, I., Macovei, B.
(1983). Handbal. Antrenamentul portarului, Editura Sport-Turism,
Bucureşti. 4. Bota, I., Bota, M. (1987). Handbal, Editura SportTurism, Bucureşti. 5. Colibaba-Evuleţ, D., Bota, I. (1998). Jocuri
sportive - teorie şi metodică, Editura Aldin, Bucureşti. 6. Hantău,
C. (2002). Handbal. Jocul în apărare, Editura Printech, Bucureşti.
7. Kunst-Ghermănescu, I. (1978). Handbal, Editura Sport-Turism,
Bucureşti. 8. Kunst-Ghermănescu, I., Gogâltan, V., Jianu, E.,
Negulescu, I. (1983). Teoria şi metodica handbalului, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 9. Kunst-Ghermănescu, I.,
Hnat, V. (2000). Handbal I, Ed. a II-a, Editura Fundaţiei „România
de Mâine”, Bucureşti. 10. Mihailă, I. (2013). Handbal. Teoria
jocului/Exerciţii pentru joc, Editura Universităţii din Piteşti. 11.
Negulescu, C.I. (2005). Manual de handbal, Editura Carta
Universitară, Bucureşti. 12. Orţănescu, C. (2006). Handbal –
instrire tehnico-tactică de bază, Editura Universitaria, Craiova. 13.
Voicu, S. F. (2003). Handbal tehnică şi tactică, Editura Universităţii
de Vest, Timişoara.
Disciplina – Metodica predării handbalului în școală - Tematică: 1.
Istoricul apariţiei jocului de handbal în şcoală. 2.Tehnica jocului de
handbal, generalităţi, caracteristici, sistematizarea tehnicii,
metodica învăţării. 3. Descrierea, caracteristicile şi valoarea
formativă a jocului de handbal. 4. Tehnica. Definiție, sistematizare,
descrierea elementelor și procedeelor tehnice. 5. Tactica. Definiție,
sistematizare. 6.
Metodica predării jocului de handbal în
învăţământul primar și gimnazial. 7. Organizarea handbalului în
şcoală.
Bibliografie: 1.Bădău, D. (2010). Metodica disciplinei sportive –
Handbal, Ed. a II-a: revizuită şi adăugită, Editura Universităţii
Transilvania, Braşov. 2. Bompa, T. (2003). Performanţa în jocurile
sportive, Editura ExPonto, SNA, Bucureşti. 3. Bota, I., Macovei, B.
(1983). Handbal. Antrenamentul portarului, Editura Sport-Turism,
Bucureşti. 4. Bota, I., Bota, M. (1987). Handbal, Editura SportTurism, Bucureşti. 5. Colibaba-Evuleţ, D., Bota, I. (1998). Jocuri
sportive - teorie şi metodică, Editura Aldin, Bucureşti. 6. Hantău,
C. (2002). Handbal. Jocul în apărare, Editura Printech, Bucureşti.
7. Kunst-Ghermănescu, I. (1978). Handbal, Editura Sport-Turism,
Bucureşti. 8. Kunst-Ghermănescu, I., Gogâltan, V., Jianu, E.,
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Negulescu, I. (1983). Teoria şi metodica handbalului, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 9. Kunst-Ghermănescu, I.,
Hnat, V. (2000). Handbal I, Ed. a II-a, Editura Fundaţiei „România
de Mâine”, Bucureşti. 10. Mihailă, I. (2013). Handbal. Teoria
jocului/Exerciţii pentru joc, Editura Universităţii din Piteşti. 11.
Negulescu, C.I. (2005). Manual de handbal, Editura Carta
Universitară, Bucureşti. 12. Orţănescu, C. (2006). Handbal –
instrire tehnico-tactică de bază, Editura Universitaria, Craiova. 13.
Voicu, S. F. (2003). Handbal tehnică şi tactică, Editura Universităţii
de Vest, Timişoara.
Disciplina – Evaluare motrică și somato-funcțională
Tematică: 1. Măsurarea în activitățile motrice. 2. Evaluarea în
activitățile motrice. 3. Metode de evaluare în educația fizică
școlară. 4. Obiectul evaluării în educația fizică școlară. 5.
Evaluarea în sport. Bibliografie: 1. Virgil Tudor, 2005,
Măsurare și evaluare în cultură fizică și sport, editura
ALPHA, București.
Disciplina – Metodica predării voleiului în școală
Tematică: 1. Deplasarea (mișcarea) în teren. 2. Serviciul. 3.
Preluarea. 4. Pasa sau ridicarea mingei pentru atac și mingea
plasată. 5. Lovitura de atac. 6. Dublajul și plasamentul. 7.
Plonjonul. 8. Blocajul. Bibliografie: 1. Victor Adam, 2004,
Inițiere în jocul de volei, editura Andreas, București. 2. Florin
Balaiș, 1975, Îndrumarul instructorului de volei, editura
Sport-Turism.
Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
aprobată prin H.G. nr. 457 concurs din 04.05.2011, Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Metodologia pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare a Universităţii
"Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
Al. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat,
însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; A2.
propunere de dezvoltare a carierei universitare a
candidatului, atât din punct de vedere didactic cât şi din
punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică;
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde
maxim 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor; A3. curriculum vitae al
candidatului în format scris/format electronic care trebuie să
includă informaţii despre: studiile efectuate şi diplomele
obţinute; experienţa profesională şi locurile de muncă;
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; premii sau alte elemente de
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului; A4.
lista de lucrări a candidatului în format scris/format
electronic care va fi structurată astfel: 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 în lista de lucrări a
candidatului; teza sau tezele de doctorat; brevete de invenţie
şi alte titluri de proprietate industrială şi intelectuală (dacă
este cazul); cărţi şi capitole în cărţi; articole/studii in extenso,
publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal; publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale
principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; alte
lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul
creaţiei artistice; A5. fişa de verificare a îndeplinirii
standardelor de prezentare la concurs şi/sau de ocupare a
postului; A6. 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; A7. rezumatul, în limba română şi
limba engleză a tezei de doctorat pe maxim o pagină; A8.
declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află
în nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea
1/2011, Legea Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru
emisă la nivel naţional; A9. copii ale altor diplome care
atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat sau
atestat de recunoaştere, diplomă de licenţă sau atestat de
recunoaştere, diplomă de master sau atestat de
recunoaştere; A10. foile matricole, suplimente de diplomă
sau situaţiile şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de studii;
A11. copia cărţii de identitate; A12. în cazul în care
candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente
care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau
dovada schimbării numelui); A13. certificat medical din care
rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică; A14.
maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale
candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările

Adresa unde se trimite dosarul
de concurs
Comisie

Metodologie

profesionale proprii. A15. Documentul de plată al taxei de
înscriere la concurs. Dacă există lucrări care nu sunt
disponibile în format electronic sau nu pot fi scanate
(interpretări teatrale sau muzicale, tablouri etc.) se vor
depune înregistrări sau fotografii. La dosarul de concurs se
ataşează şi un CD/DVD, sau alt format electronic, cu întreg
conţinutul acestuia scanat în vederea transmiterii către
comisia de concurs.
Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Str.
Unirii, nr. 36, Târgu-Jiu, județul Gorj
 Președinte – prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă,
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 Membru - prof.univ.dr. Marian Durbăcea Bolovan,
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 Membru - conf.univ.dr. Tiberiu Tătaru, Universitatea
”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 Membru - lect.univ.dr. Daniel Iacob Chivu ,
Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 Membru - lect.univ.dr. Mirela Shaao, Universitatea
din Craiova
 Membru supleant – conf.univ.dr. Dumitru Barbu,
Universitatea din Craiova
 Membru supleant – conf.univ.dr. Camelia Daniela
Plăstoi, Universitatea ”Constantin Brâncuși” din
Târgu-Jiu
Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea
maximă acceptată a unui fișier este de 10MB.

