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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 
Denumire câmp Descriere 

Facultatea Litere  
Departamentul Limbă română și lingvistică generală 
Poziția în statul de funcții 11 
Funcția Lector 
Disciplinele din încărcătura postului/ 
ariile de cercetare, așa cum figurează 
în statul de funcții 

LLR1221 Limba română contemporană (Fonetică și fonologie) 
LLR2121 Limba română contemporană (Morfologie) 
LMR2237 Morfosintaxa limbii române contemporane în contextul 
lingvistic european 

Domeniul științific Filologie (Română) 
Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs se încadrează în strategia Departamentului şi 

a Facultăţii de a întări şi dezvolta domeniul de predare a limbii 
române contemporane la nivel licență, precum şi activitatea de 
cercetare în acest domeniu. 
Raportat la cerințele postului, candidaţii la ocuparea acestuia 
trebuie să aibă specializarea (atestată prin acte de studii) şi 
palmaresul ştiinţific în strânsă concordanţă cu disciplinele din 
postul pentru care candidează. Astfel, candidaţii trebuie să fie 
absolvenţi ai Facultăţii de Litere, secţia Limbă şi literatură română 
(ca specializare A), să dețină titlul de doctor în domeniul filologie 
(cu specializarea română) și să aibă preocupări de cercetare și 
experiență didactică (în limba română) în discipline conexe studiului 
limbii române contemporane (fonetică, fonologie, morfologie și 
sintaxă).  Candidatul ideal va putea demonstra cunoștințe solide și 
extinse în domeniu. Experienţa sau interesul pentru 
predarea/cercetarea foneticii și fonologiei, precum și a morfosintaxei 
limbii române contemporane reprezintă un punct esențial în 
apreciere. 
Candidatul trebuie să satisfacă toate cerinţele privitoare la activitatea 
ştiinţifică prevăzute în standardele Universităţii „Babeş-Bolyai”. 
Prelegerea din cadrul concursului de ocupare a postului se va 
desfăşura în limba română. 

Atribuții • norma didactică –  10.78 ore săptămânal. 
- predarea de cursuri, seminarii, lucrări practice, cursuri opţionale 

şi facultative la specializările română A şi B, și masterat, 
conform disciplinelor prevăzute în Planul de învăţământ şi 
enumerate mai sus; 

- organizarea examenelor şi verificărilor pe parcurs la disciplinele 
predate în sesiunile stabilite de facultate conform 
regulamentului; 

- elaborarea syllabusului, a programelor analitice şi a fişelor 
disciplinelor;   

- stabilirea şi efectuarea orelor de consultaţii / tutorat pentru 
studenţi. 

• activitatea de cercetare: 
- activitate de cercetare în cel puţin una dintre disciplinele 

cuprinse în aria postului, conform planului personal de carieră şi 
standardelor Universităţii Babeş-Bolyai şi  ale Facultăţii de 



Litere – elaborarea şi publicarea de articole şi studii ştiinţifice, 
conform indicatorilor prevăzuţi în Regulamentul UBB;  

- participare/organizare de evenimente cultural-ştiinţifice ale 
departamentului (conferinţe, simpozioane etc.);  

- participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în 
conformitate cu planul individual şi cu cel departamental de 
cercetare; 

- pregătirea şi coordonarea studenţilor secţiei pentru sesiunile 
ştiinţifice studenţeşti organizate de departament / facultate. 

• activitatea administrativă: 
- elaborarea de materiale promoţionale, afişe şi de alte anunţuri; 
- participarea în colectivul de redacţie al volumelor dedicate 

diferitelor manifestări ştiinţifice realizate de către department; 
- îndrumarea de lucrări de licenţă/masterat, participarea la 

examenele de admitere şi licenţă/masterat, alte activităţi de 
evaluare, consultaţii cu studenţii; 

- alte activităţi administrative în cadrul departamentului. 
Data și ora susțineriiprelegerii/ probei 
orale 

30 iunie 2022, ora 14.00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 
(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Facultatea de Litere, str. Horea, 31, 400202, Cluj-Napoca, sala 126 

Probele de concurs, data, ora și locul de 
susţinere a acestora (adresa Facultății/ 
Institututului și sala) 

Concursul constă în: 
Proba 1. Evaluarea dosarului individual al candidatului, contând în 
proporţie de 75% din nota finală propusă prin referatul individual de 
apreciere întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. În 
evaluarea activităţii ştiinţifice se va ţine cont de calitatea publicaţiilor 
în raport cu exigenţele prevăzute în norma didactică. 
Evaluarea dosarelor se va realiza în data de 30 iunie 2022, începând 
cu ora 12.00, în sala 137 a Facultăţii de Litere, str. Horea, 31, Cluj-
Napoca. 
Proba 2. Prezentarea unui curs (prelegere), contând în proporţie de 
25% din nota finală propusă prin referatul individual de apreciere 
întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. Proba a doua se 
va susţine în 30 iunie 2022, începând cu ora 14.00, în sala 126 a 
Facultăţii de Litere, str. Horea, 31, Cluj-Napoca. 
Comisia de concurs stabileşte tema cursului (aceeași pentru toți 
candidații) şi o anunţă candidatului/candidaţilor cu 48 de ore înaintea 
prelegerii, prin e-mail și afișare. 

Tematica și bibliografia probelor de 
concurs 

Tematică: 
1. Clase lexico-gramaticale ((prin raportare la părțile de vorbire 

tradiționale)  
2. Tradiție și inovație în noile tratate academice 
3. Tipuri de flexiune (nominală, pronominală, verbală) 
4. Morfemul 
5. Grupul nominal în română  
6. Grupul verbal în română 
7. Sistemul fonetic al limbii române. Concepte și metode în 

fonetică și fonologie 
8. Fonetică articulatorie: clase de sunete; proprietăți articulatorii 

ale sunetelor; coarticularea; alofone 
Bibliografie orientativă: 
1. *DOOM3 - Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al 

limbii române, ediția a III-a revăzută și adăugită, Ed. Univers 
Enciclopedic, 2021 



2. *GALR 2008 – Gramatica limbii române, vol. I. Cuvântul, vol. 
II. Enunțul, coord. Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, Editura 
Academiei Române 

3. *GBLR − Gabriela Pană Dindelegan (ed.), 2010, Gramatica de 
bază a limbii române (GBLR), București, Univers Enciclopedic 

4. Bidu-Vrănceanu, Angela, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-
Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană Dindelegan, 
2001/2005, Dicționar de științe ale limbii (DSL), Bucureşti, 
Nemira 

5. Coteanu, I. (coord.), 1985, Limba română contemporană. 
Fonetica. Fonologia. Morfologia (coord. Ion Coteanu), ed. a II- 
a, Bucureşti, EDP,  

6. Drașoveanu, D. D., 1997, Teze şi antiteze în sintaxa limbii 
române, Editura Clusium, Cluj-Napoca 

7. Guțu Romalo, Valeria,  1973, Gramatica limbii române, EDP, 
Bucureşti 

8. Irimia, Dumitru, 1997, Gramatica limbii române, Editura 
Polirom, Iaşi 

9. Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, 1978, Limba română 
contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

10. Pană Dindelegan, Gabriela, 2003, Elemente de gramatică. 
Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti, Humanitas. 

11. Pană Dindelegan, Gabriela, Adina Dragomirescu, Isabela 
Nedelcu, 2010, Morfosintaxa limbii române, Bucureşti, Editura 
Universităţii din Bucureşti 

12. Neamțu, G.G., 1999, Teoria şi practica analizei gramaticale, 
Cluj-Napoca, Editura Excelsior 

13. Rosetti, Al., A. Lăzăroiu, 1982, Introducere în fonetică, 
Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică 

14. Stan, Ioan Teodor, 1996, Fonetica, Cluj-Napoca, Editura Presa 
Universitară Clujeană  

15. Vasiliu, E., 1965, Fonologia limbii române, E.Ş.E, Bucureşti 
Descrierea procedurii de concurs Competenţele candidaţilor se evaluează pe baza dosarului individual 

şi printr-o probă orală constând în prezentarea unui curs din tematica 
disciplinelor postului. Informaţiile privitoare la concurs vor fi 
publicate pe site-ul MEN (http://jobs.edu.ro/ ) cât şi la afişierul 
Departamentului de limba română și lingvistică generală (Corp A, 
etaj I). 
Proba 1: Analiza dosarului de concurs (conform metodologiei 
U.B.B.) va avea în vedere următoarele aspecte:  
a. capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri 

cercetători; 
b. competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care 

prevăd activităţi didactice; 
c. capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele 

sale către mediul economic sau social ori de a populariza 
propriile rezultate ştiinţifice; 

d. capacitatea candidatului de a lucra în echipă; 
e. capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-

dezvoltare; 
f. experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât 

instituţia care a scos postul la concurs, în special experienţa în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista 
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

http://jobs.edu.ro/


şi sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea 
nr. 1/2011. 

- se va realiza individual, de către fiecare membru al comisiei, pe 
baza unei grile de evaluare adoptate de către comisia de concurs;  

- grila va ține cont de elemente concrete precum: relevanța și 
actualitatea contribuțiilor științifice; preocuparea candidatului 
pentru perfecționare și afimare profesională; capacitatea acestuia 
de a contribui la vizibilitatea științifică a departamentului; gradul 
de specializare, în raport cu profilul postului, reflectat în 
activitatea științifică de până acum etc.; 

- evaluarea se va face pe baza documentelor prezente în dosar – 
CV, listă lucrări, Proiect de dezvoltare; 

- evaluarea va rezulta în acordarea, pentru fiecare candidat, a unui 
punctaj de la 0 la 10, reprezentând media punctajelor acordate de 
către cei cinci membri ai comisiei. 

Evaluarea dosarelor candidaţilor reprezintă 75% din nota finală 
propusă prin referatul individual de apreciere întocmit de fiecare 
membru al comisiei de concurs. În evaluarea activităţii ştiinţifice se 
va ţine cont de calitatea publicaţiilor în raport cu exigenţele 
disciplinelor prevăzute în norma didactică, precum şi de concordanţa 
dintre tematica publicaţiilor şi domeniile vizate de post. Pentru 
departajare, în afara standardelor minimale prevăzute de UBB pentru 
poziţia de lector, membrii comisiei se vor orienta şi după grila 
CNATDCU de evaluare a poziţiilor superioare. De asemenea, 
comisia va ţine cont de experienţa candidaţilor pe fiecare palier al 
normei postului: predare, cercetare şi capacitatea de a atrage fonduri 
prin implicarea în granturi şi programe de cercetare, administraţie şi 
organizare instituţională.  
Evaluarea dosarelor se va realiza în data de 30 iunie 2022, începând 
cu ora 12, în sala 137 a Facultăţii de Litere, str. Horea, 31, Cluj-
Napoca. 
Proba 2 – Prelegerea constă în prezentarea unui curs şi contează în 
proporţie de 25% din nota finală propusă prin referatul individual de 
apreciere întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. 
- Tema prelegerii orale/ a cursului va fi stabilită de către comisie 

pe baza tematicii și a bibliografiei de concurs și va fi anunțată 
public acestora, conform legii, cu 48 de ore înaintea 
desfășurării probei, respectiv în data de 28 iunie 2022, prin e-
mail şi prin afişarea pe pagina web a facultăţii/la avizier, cu 
menţionarea datei şi orei afişării, sub semnătura preşedintelui 
comisiei de concurs. 

- Candidații vor susține în fața comisiei prelegerea, pe baza unui 
plan de lecţie, şi vor prezenta un suport de curs adecvat, ca 
urmare a alegerii de către comisie a subiectului din tematica și 
bibliografia concursului. 

- Candidaţii vor susţine proba orală în ordine alfabetică. Fiecare 
prezentare de curs va dura 30 de minute, după care 15-30 de 
minute se vor rezerva, pentru fiecare candidat, unei sesiuni de 
întrebări din partea comisiei. 

- Evaluarea candidaților se va face de către fiecare membru al 
comisiei, pe baza unei grile convenite anterior, iar notarea 
acestora se va face de la 1.00 la 10. 

- Media notelor acordate va reprezenta rezultatul acestei probe de 
concurs. 



Rezultate: 
- Comisia de concurs decide, pe baza punctajelor/notelor acordate

pentru fiecare din criteriile de mai sus, ierarhia candidaților și
nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.

- Ponderea acestor criterii în rezultatul final se calculează astfel:
evaluarea dosarului: 75%; proba orală (prelegerea): 25%.

- Decizia comisiei va fi anunțată prin afișare la avizierul
departamentului și la cel al facultății, în data de 30 iunie 2022.

Contestații: 
- În situația în care un candidat deține elemente care pot 
demonstra nerespectarea procedurii legale de concurs (stabilită de 
regulamentele în vigoare și prin prezentele precizări), poate formula 
contestație. Conform Regulamentului de ocupare a posturilor 
didactice în U.B.B., contestațiile pot fi depuse exclusiv pentru 
nerespectarea procedurilor legale.
- Acestea vor fi depuse în scris la Registratura U.B.B.
- Contestațiile se soluționează de către comisia de contestatii. 
Alte informații:
- Toate anunțurile referitoare la concurs (bareme, rezultate etc.) 
vor fi afișate la avizierul Departamentului de Limba Română și 
Lingvistică Generală (Facultatea de Litere, etajul I, corp A). 
Rezultatele vor fi afișate și la avizierul facultății.
- Rezultatul evaluării dosarului și al probei de prelegere, respectiv 
rezultatul final al concursului se vor anunța de către comisie în 
cursul zilei de 30 iunie 2022.
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