
 

1 | P a g e  

 

 
 
 

 
Informaţii1 privind scoaterea la concurs a unor posturi didactice la UED Lugoj 
 

 
Lector universitar, poziţia 14, Facultatea de Drept             
 

a) Descrierea postului scos la concurs 
Lector universitar, poziţia 14 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept, Facultatea de Drept 
Disciplinele postului: 1. Psihologia infractorilor din perspectiva actului infracțional; 2. Psihocomunicare 
judiciară; 3. Psihologie juridică. 
Anunţul de scoatere la concurs a postului a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 
781 din 24 noiembrie 2020. 

 
b) Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs  

Activităţi de predare, seminarizare, examinare şi consultaţii la anul I şi II de la programul de studii universitare 
de masterat MIP și anul IV de la programul de studii universitare de licenţă Drept.  La disciplinele:  Psihologia 
infractorilor din perspectiva actului infracțional, anul I MIP - 2 ore de curs și 1 oră de seminar, semestrul I; 
Psihocomunicare judiciară, anul II - 2 ore de curs și 2 ore de seminar, semestrul I; Psihologie juridică, anul IV 
– 2 ore de curs și 2 ore de seminar, semestrul I. Îndrumarea realizării lucrărilor de finalizare a studiilor. 
Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate principal sau în 
domenii interdisciplinare. Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi 
străinătate. Elaborarea de cărţi, cursuri, caiete de seminarii şi alte manuale universitare. 
 

c) Salariul minim de încadrare:  2.350 Ron 
 

d) Calendarul concursului 
 

Data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a III-a  

               2020 – 11 – 24 

Perioada de înscriere 
Început  Sfârșit 

      2020 – 11 - 24 2021 – 01 – 18 

Data susţinerii prelegerii 2020 – 02 - 02 

Ora susţinerii prelegerii 13,00 

Locul susţinerii prelegerii UED – sala A 0.2. 

Perioada de susținere a examenelor 
(susținere curs) 

Inceput Sfârşit 

2020 – 02 - 02 2020 – 02 - 03 

Perioada de comunicare a rezultatelor 
Inceput Sfârşit 

2020 – 02 – 04 2020 – 02 – 05 

Perioada de contestaţii 
Inceput Sfârşit 

2021 – 02 – 08 2021 – 02 – 10 

 
 
 

 
1 Informaţii publicate şi pe pagina web a concursului de pe site-ul web specializat, administrat de MEC.   
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e) Tematica probelor de concurs 
Psihologia infractorilor din perspectiva actului infracțional: 1. Actul Infracțional din perspectivă 
exploratorie. Psihologia infractorilor din perspectiva actului infracționa; 2. Violența Interpersonală. Atacul cu 
viol sau sodomia și devianța orientată către atac; 3. Psihologia infractorilor din perspectiva actului 
infracțional - Crima și Criminalul în serie; 4. Profil de personalitate și mod de operare la ucigașul psihopat 
sexual. Crime comise cu premeditare; 5. Profil de personalitate și mod de operare la ucigașul psihopat 
sexual.Crime comise spontan, imprevizibile, cu atac surpriză; 6. Tehnici de profiling; 7. Personalitatea 
infractorului; 8. Componentele personalității, trăsăturile și tipurile de personalitate; 9. Cuplul penal 
victimă/agresor. Psihocomunicare judiciară: 1. Psihologia martorului şi a mărturiei; 2. Psihologia 
interogatoriului judiciar – Ancheta (personalitatea umană în raporturi de opozabilitate şi confruntare);  3. 
Simptomatica comportamentului simulat – aparent – inaparent pe terenul duplicităţii – detecţia matricei 
infracţionale – tehnica „lie detector”; 4. Psihologia judecăţii (Psihologia contradictorialităţii din perspectiva 
aflării adevărului); 5. Psihologia intimei convingeri (De la interogatoriul la luarea hotărârii); 6. Psihologia 
magistratului (Repere psihologice, exigenţe psihointelectuale şi moral-afective); 7. Avocatul – Personalitatea 
în templul justiţiei (coordonate psihologice); 8. Comunicarea judiciară. Eficienţa concluziilor orale din 
perspectiva comunicării judiciare. Psihologie judiciară: 1. Psihologie judiciară - noţiuni introductive. Obiectul, 
problematica şi obiectivele disciplinei Personalitatea infractorului. 2. Aspecte psihologice referitoare la actul 
infracţional. Crima, scena crimei. Tipuri de motivaţii care susţin comportamentul infracţional; 3. 
Particularităţi tipologice ale infractorului. Factori conjuncturali ce determină comportamentul infracţional. 
Situaţii declanşatoare pentru actul infracţional. Aspecte ale psihologiei victimei; 4. Aspecte referitoare la 
psihologia martorului şi a mărturiei. Martorul ocular şi reacţiile emoţionale ale acestuia; 5. Aspecte 
psihologice privind delincvenţa juvenilă; 6. Eroarea judiciară. Mecanisme psihologice. Cauze ale de apariţiei 
erorilor judiciare; 7. Aspecte psihologice privind infractorul; 8.Mărturia judiciară – aspecte psihologice. 
Psihologia magistratului. Aspecte psihologice ale intervenţiei avocatului; 9. Determinarea responsabilităţii 
juridice. Utilizarea poligrafului. Investigaţia psihologică în stabilirea responsabilităţii juridice; 10. Mediul 
penitenciar – strategii de intervenţie şi reinserţia social; 11. Particularităţi psihologice cu privire la victimizare 
şi autovictimizare. 
 

f) Descrierea procedurii de concurs 
Analiza dosarului de înscriere. Susţinerea unei prelegeri publice (minimum 45 de minute) în care candidatul 
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei 
universitare. Această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei și a 
publicului. Evaluarea performanțelor/abilităților didactice constă în susținerea unui curs (prelegeri) cu 
caracter didactic în fața studenților, în prezența comisiei de concurs. Dacă în perioada respectivă nu există 
activitate didactică, atunci poate fi susținut în fața comisiei de concurs. Tema cursului/prelegerii se stabilește 
de către comisie și se comunică candidaților cu 48 de ore înainte de susținerea probei. Rezultatele probei de 
concurs se apreciază prin note de la 1 la 10.  
 

g)  Bibliografia pentru evaluarea performanțelor/abilităților practice: 
1. Tudorel Badea Butoi, Tratat universitar de Psihologie judiciară,ediția a 2-a revizuită și adăugită, Editura 
Pro Universitaria, Bucureşti, 2019 
2. Ioan Buș, Psihologie și Infracționalitate, Vol. I și II, Editura ASCR Cluj-Napoca, 2006 
3. Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Ediția a Va, Editura C.H.Beck, București,2011 
4. Adrian Toni Neacşu,  Eficiența concluziilor orale din perspectiva Comunicării judiciare. O abordare 
experimentală, www.juridice.ro, 09.11.2018 
5. Adrian Toni Neacşu, Comunicarea judiciară eficientă. Ghid practic de metodologie a cererilor persuasive 
în instanță, Wolters Kluwer 2016 
6. O'Connor, J., Seymour, J., (2019). Introducere in NLP. Tehnici psihologice pentru a-i intelege si influenta 
pe oameni. Editura Curtea Veche 
7. Visu-Petra, L., Buta, M., Visu Petra, G., (2016). Psihologia copilului in context judiciar. Fundamente 
 teoretice si aplicative, Cluj- Napoca, Editura ASCR. 

https://www.juridice.ro/357657/eficienta-concluziilor-orale-din-perspectiva-comunicarii-judiciare-o-abordare-experimentala.html
https://psihoshop.ro/browse.php?para=ida&id=486&leap=1
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h) Lista documentelor incluse în dosarul de concurs 

1) Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere 
privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar. 2) Propunere de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punct de vedere al 
activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 
pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. 3) Curriculum vitae în format 
tipărit şi în format electronic; Curriculum vitae trebuie să includă: a) informaţii despre studiile efectuate şi 
diplomele obţinute; b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; c) informaţii 
despre 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; d) informaţii despre premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4) Lista de lucrări în format tipărit şi în format 
electronic;  Lista completă de lucrări va fi structurată astfel: a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de 
candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format elecronic 
în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări ; b) teza sau tezele de doctorat; c) brevete de 
invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) cărţi şi capitole în cărţi; e) articole/studii în extenso, 
publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale 
principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din 
domeniul creaţiei artistice. 5) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor UED de prezentare la concurs, al 
cărei format standard este prevăzut în metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de 
către candidat;  6) 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.  7) Rezumatul, în limba română 
şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat (pe maximum o pagină pentru fiecare limbă). 
8) Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de 
Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. 
9) Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 10) Copia cărţii de identitate sau, în 
cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate 
întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului. 12) În cazul în care candidatul şi-a 
schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau 
dovada schimbării numelui. 13) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format 
electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 

 

i) Adresa la care trebuie transmis dosarul  
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, Rectorat, Str. Ion Huniade nr. 2, cod 305500, Lugoj, jud. Timiş. 
Adresă e-mail: ued@deu.ro 
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