
OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE 

 

Posturi didactice pe durată nedeterminată 

 
Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București  

anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante, 

publicate de Ministerul Educației Naționale în Monitorul  Oficial Partea a III-a nr. 

457 din 3 mai 2019, și anume: 

1. Profesor universitar, poziția 1: Teologie sistematică și dogmatică Creștină 

după Evanghelie; Apologetică creștină. 

2. Profesor universitar, poziția 3: Istoria și filosofia religiilor; Drept bisericesc. 

3. Lector universitar, poziția 12: Limba Ebraică; Studiul Vechiului Testament; 

Istorie și civilizație ebraică. 

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale 

nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru 

de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de 

concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul 

Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București. 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de 

semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2, în 

perioada 10.06.2019 – 27.08.2019  pentru posturile de profesor universitar, pozițiile 

1 și 3 din Statul de funcții, respectiv 10.06.2019 – 26.08.2019 pentru postul de 

lector universitar, poziția 12. 

Concursurile se vor desfăşura în data de 20.09.2019 pentru posturile de 

profesor universitar, pozițiile 1 și 3 din Statul de funcții, respectiv 10.09.2019 

pentru postul de lector universitar, poziția 12. 

Concursurile vor avea loc la sediul Institutului Teologic Creștin după 

Evanghelie „Timotheus” din București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, cu 

respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de 

desfăşurare a probelor de concurs. 

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursului 

pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus”, www.timotheus.ro, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la 

adresa http://jobs.edu.ro. 



Reglementări legale 
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice se desfășoară în conformitate 

cu următoarele acte normative: 

✓ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011; 

✓ H.G. nr. 457 / 2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 

învăţământul superior; 

✓ H.G. nr. 36 / 2013 privind modificarea H.G. nr. 457 / 2011; 

✓ Ordin 6.129 / 2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și 

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior. 

✓ Regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante din cadrul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie 

„Timotheus” din București. 

✓ Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul 

Teologic Creștin după Evanghelie „Timtoheus” din București – RO 

✓ Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul 

Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București – EN 

 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs 
Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul 

privind informațiile de concurs. 

 

Tematica probelor de concurs și bibliografia 
 Tematica probelor de concurs și bibliografia sunt precizate în documentele 

publicate pe pagina de internet a Institutului, www.timotheus.ro, precum şi pe 

site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro 

 


