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

Facultatea de Drept si Științe Sociale 

Departamentul de Educație Fizica si Sport 

Postul: conferențiar   poz. 18 

Disciplinele postului:  Utilizare softuri specializate în EFS; Kinetoterapia deficientelor fizice și senzoriale; Refacere și 

recuperare în sportul de performanță; Psihopedagogie; Management și marketing în kinetoterapie; Practica și 

metodica activităților motrice pe grupe de vârstă; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Activități 

motrice de timp liber 

Post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 391 din data 27.04.2022  
(doar pentru posturile pe perioadă nedeterminată) 
 

 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE  
a îndeplinirii condițiilor pentru înscrierea la concurs  

   
Candidat: Hăisan Angel-Alex    
 
a) DEȚINEREA TITLULUI DE DOCTOR/A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT* 
Studii universitare de licență și masterat și doctorat  
 

Nr. crt. 

Instituția de învățământ 
superior/facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 

Titlul acordat 
Ordin de conferire a calității 

de conducător de 
doctorat/acordare atestat 

de abilitare* 

1. 
Universitatea Babeș-Bolyai 

Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

Educație 
Fizică și Sport 

2003 - 2007 
Licențiat in educație 

fizica si sport 

2. 
Universitatea Babeș-Bolyai 

Facultatea de Business 
Economie 2002 - 2008 Economist licențiat 

3. 
Universitatea Babeș-Bolyai 

Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

Educație 
Fizică și Sport 

2007 - 2008 

Master in 
managementul 
structurilor si 

activităților sportive 

4. 
Universitatea Babeș-Bolyai 
Facultatea de Sociologie si 

Asistenta Sociala 
Sociologie 2008 - 2013 Doctor in sociologie 

* pentru posturile de profesor universitar 
 
 
 



b) Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii interne de ocupare a posturilor didactice 
și cercetare, prevăzute pentru postul didactic de conferențiar, Domeniul educație 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. 

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

de conferențiar, prevăzute în Anexa nr. 28, Comisia de Psihologie, Științe ale Educației, Educație 
Fizica si Sport, la Ordinul 6.129/20.12.2016, conform Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor 
minimale și obligatorii naționale, pe care o anexez. 

  
*Notă:  

1. Fișa prevăzută la lit. c) 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, prevăzuta în  ordinului 
ministerului, aflat în vigoare la data desfășurării concursului,  

 
d)* Acoperirea unui număr de 3 discipline, care conțin ore de curs din postul de  conferențiar, poz. 18, 

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: Utilizare softuri specializate în EFS 
Material didactic: Hăisan Angel-Alex, 2022, Utilizare softuri specializate in EFS – caiet de lucrări 

practice, Seria Didactica Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 
2. Disciplina: Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă 
Material didactic: Câmpeanu, M., Rusu, F. I., Hăisan, A.-A., Câmpeanu, I.-A., & Vădan, A. (2008). 

Sport pentru timp liber și sănătate. Cluj-Napoca: Napoca Star, ISBN 978-973-647-637-2 
 
3. Disciplina: Activități motrice de timp liber 
Material didactic: Câmpeanu, M., Rusu, F. I., Hăisan, A.-A., Câmpeanu, I.-A., & Vădan, A. (2008). 

Sport pentru timp liber și sănătate. Cluj-Napoca: Napoca Star, ISBN 978-973-647-637-2 
 

 *Notă: 
1. Informațiile prevăzute la lit. d) se completează doar pentru posturile didactice care conțin 

activități didactice de tip curs 
 
  Candidat,         Data, 
 (Nume, prenume și semnătură)  
 


