
ANEXA 6 – Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs  
 
Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 

Facultatea de Drept și Științe Sociale 

Departamentul: Educație fizică și sport 

Postul: Conferențiar   poz. 19 

Disciplinele postului:  Teoria și practica în sporturile de combat (judo); Metodica predării fotbalului în școală; 

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive fotbal; Fundamentele ștințifice ale jocurilor sportive fotbal; Educație 

fizică 1. 

Post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din data 24.11.2022 
(doar pentru posturile pe perioadă nedeterminată) 
 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE  
a îndeplinirii condițiilor pentru înscrierea la concurs  

 
   
 
Candidat (numele și prenumele): Ursu Vasile Emil 
 
 
a) DEȚINEREA TITLULUI DE DOCTOR 
Studii universitare de licență și masterat 

Nr. 
c
r
t
. 

Instituția de învățământ 
superior/facultatea absolvită 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1.  
Universitatea„AVRAM IANCU”din 
Cluj-Napoca Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

  EDUCATIE     
  FIZICA  
SI SPORT 

     
   1998-2002 

LICENTIAT IN       
EDUCATIE  
FIZICA SI  
SPORT 

2.  
Universitatea „ 1 DECEMBRIE 1918 
„din ALBA-IULIA 

  
MANAGEMENT  
EDUCATIONAL 

      
    2002-2003 

 
DIPLOMA DE 
   MASTER 
 
 

3.  
Universitatea „ 1 DECEMBRIE 1918 

„din ALBA-IULIA 

  
INSTITUTII DE  
DREPT PRIVAT 

      
    2006-2008 

 
DIPLOMA DE 
   MASTER 
 
 

 
 
 



Studii universitare de doctorat 

Nr. crt. Instituția organizatoare de 
studii universitare de 

doctorat 
Domeniul Perioada 

Titlul științific 
acordat 

1.  ACADEMIA NATIONALA  
DE EDUCATIE FIZICA SI  
SPORT-BUCURESTI 
 

EDUCATIE  
FIZICA SI  
SPORT 

 
      2004-2007    
 
 

 
DIPLOMA DE 
DOCTOR  

 
 
b) ATESTAT DE ABILITARE* 

Nr. crt. 
Instituția  Domeniul Perioada 

Titlul științific 
acordat 

1.  Nu este cazul    
*în scopul dovedirii calității de conducător de doctorat, pentru posturile de profesor universitar, conform art. 

301, aln. (5) lit. b) din LEN nr. 1/2011 

 

C) Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii interne de ocupare a posturilor didactice 
și cercetare, prevăzute pentru postul didactic/de cercetare de conferentiar, Domeniul Educatie 
Fizica si Sport. din Anexa nr.28 , la metodologia de concurs, conform Fișei de verificare a îndeplinirii 
standardelor minimale și obligatorii interne, pe care o anexez (Anexa a). 

 
 
d)* Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii naționale de ocupare a postului 

didactic/de cercetare de conferentiar, prevăzute în Anexa nr.28 Comisia de Educatie Fizica si Sport, 
la Ordinul nr. 6129/2016  conform Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și 
obligatorii naționale, pe care o anexez (Anexa b). 

  
*Notă:  
 1. Fișa prevăzută la lit. d) se completează numai pentru posturile de conferențiar 
universitar/CS II și profesor universitar/CSI. 

       2. Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale naționale,  datată și 
semnată de candidat,  va fi structurată conform anexei aferente domeniului postului, prevăzută în  
ordinului ministerului, aflat în vigoare la data desfășurării concursului,  
 
e)* Acoperirea unui număr de 4 discipline, care conțin ore de curs din postul de  conferentiar, poz. 19 

, cu cărți de specialitate / cursuri didactice publicate de către candidat, în calitate de autor sau 
co-autor, în Seria Didactica sau în edituri din țară sau străinătate, după cum urmează: 

 
1.Disciplina  
Teoria și practica în sporturile de combat (judo); 

 SUPORT DE CURS -Teoria și practica în sporturile de combat (judo) VASILE EMIL URSU,Seria 
Didactica Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 2017,2022 

          2. Disciplina  
Metodica predării fotbalului în școală 

   SUPORT DE CURS - Metodica predării fotbalului în școală 



   VASILE EMIL URSU, Seria Didactica Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 2022 
   3/4. Disciplina 
   Fundamentele științifice ale jocurilor sportive fotbal 

             Metodologia pregatirii conditionale la nivelul fotbalistilor juniori.Vasile Emil Ursu,Aleodor          
Rafael Ursu  EDITURA RISOPRINT  Cluj-Napoca 2006 ISBN 973-751-381-9 

                                                                                                         978-973-751-381-6 
             Aspecte teoretice si practice privind procesele de cunoastere si autocunoastere ale antrenorilor 

si jucatorilor de fotbal. . Vasile Emil Ursu,Ioan Andrei Sfetcu,Răzvan Gheorghe Rusu.  EDITURA 
RISOPRINT Cluj-Napoca 2022 ISBN: 978-973-53-2967-9 

            Selecția primară în fotbal și rolul jocurilor cu efectiv redus în pregătirea copiilor de  12-14 ani. 
Răzvan Gheorghe Rusu, Horațiu Octavian Rusu, Vasile Emil Ursu  

            EDITURA RISOPRINT Cluj-Napoca 2022 ISBN: 978-973-53-2966-2 
 
*Notă: 
 1. Informațiile prevăzute la lit. e) se completează doar pentru posturile didactice care conțin 

activități didactice de tip curs 
 
Candidat,            data  
URSU VASILE EMIL 
  16.01.2023 

 
 

 


