Nume câmp

Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziţia în statul de funcţii
Funcţie
Discipline din planul de
învăţământ
Domeniu ştiinţific
Descrierea postului scos la
concurs

DREPT
Departamentul de Drept Public
25
Asistent universitar
Drept constituţional. Instituţii şi proceduri
Drept constituţional. Libertăţi publice
Drept
Principala atribuţie pentru titularul postului va fi aceea de
susţinere a activităţilor de seminar aferente disciplinelor
Drept constituţional. Instituţii şi proceduri, anul I, nivel
licenţă şi, respectiv, Drept constituţional. Libertăţi publice,
anul II, nivel licenţă.
Totodată, titularul postului va realiza activităţi de
îndrumare a studenţilor care aleg redactarea lucrării de
licenţă la aceste două discipline şi activităţi tutoriale.
Ocupantul postului va oferi suport tehnic şi administrativ
în cadrul activităţilor ce se vor desfăşura în cadrul
Departamentul din care face parte, precum şi la nivel de
Facultate, participând şi la supravegherea examenelor
susţinute în cadrul Departamentului sau Facultăţii la
celelalte discipline din planul de învăţământ.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, ocupantul
postului va derula activităţi de cercetare în legătură cu
subiecte de actualitate şi care prezintă interes pentru
disciplina predată, atât din perspectivă teoretică, cât şi
practică. Rezultatele activităţii de cercetare vor fi
diseminate în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale
sau internaţionale, precum şi prin publicare în cadrul
revistelor şi editurilor recunoscute la nivel naţional şi
internaţional în domeniul ştiinţelor juridice.

Atribuţii

Activitate didactică:
- desfăşurarea activităţilor de seminar sau laborator
(inclusiv pregătirea acestora), înscrise în norma
didactică (12 ore convenţionale) sau asumate în
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-

-

-

regim de plata cu ora;
îndrumarea lucrărilor de licenţă, pe baza delegării
date de titularii de disciplină;
participare la concursurile de admitere, la nivel
licenţă, dacă este desemnat ca membru în comisia de
admitere;
activităţi de evaluare pe parcurs în cadrul
activităţilor didactice directe;
activităţi de supraveghere la examene şi la
concursurile de admitere, nivel licenţă / master /
doctorat;
consultaţii cu studenţii, anunţate printr-un orar
afişat la biroul alocat de Directorul de Departament.

Activităţi de cercetare ştiinţifică:
- participarea la seminarii, conferinţe, simpozioane,
congrese naţionale şi internaţionale, în domeniul de
activitate sau în domenii interdisciplinare;
- participarea
la
schimburi
academice
între
Departament, Facultate, Universitatea „BabeşBolyai” şi universităţi şi unităţi corespunzătoare din
ţară şi străinătate;
- participarea, cu cercetări ştiinţifice şi contribuţii, la
programele
naţionale
şi internaţionale
ale
Departamentului şi Facultăţii;
- publicarea rezultatelor activităţilor de cercetare
ştiinţifică în studii şi volume, cu respectarea
standardelor UBB; asistentul universitar are
obligaţia de a publica cel puţin trei studii într-un
interval de referinţă de 3 ani, din care cel puţin un
studiu într-o revistă de relevanţă naţională;
- desfăşurarea activităţilor prevăzute în programul
individual de cercetare ştiinţifică din cadrul studiilor
doctorale, unde este cazul.
Alte atribuţii:
- participarea la acţiuni de organizare a activităţii
instituţiei, în conformitate cu solicitările Directorului
de Departament sau ale Decanului;
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-

-

-

respectarea reglementărilor adoptate la nivelul
Facultăţii şi al Universităţii;
participarea la şedinţele de Departament, precum şi
la
şedinţele
Consiliului
Departamentului,
Consiliului Facultăţii sau Senatului Universităţii, în
conformitate cu calitatea deţinută;
implicarea în pregătirea echipelor care reprezintă
Facultatea la competiţii profesionale, naţionale sau
internaţionale;
implicarea în acţiuni de promovare a imaginii
Facultăţii şi Universităţii în comunitate.

Data şi ora susţinerii probei
orale

29 iunie 2017, cu începere de la ora 15.00 (orarul exact al
probei orale va fi comunicat în funcţie de numărul
candidaţilor înscrişi la concurs)

Locul susţinerii probei orale

Sala 105, Facultatea de Drept, str. Avram Iancu nr. 11,
Cluj-Napoca
1. evaluarea dosarului individual;
2. susţinerea unei probe scrise, 29.06.2017, ora 15:00, sala
105;
3. susţinerea unei probe orale, 29.06.2017, cu începere de
la ora 15.00, sala 105 (orarul exact al probei orale va fi
comunicat în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la
concurs)

Probele de concurs, data, ora
şi locul de susţinere a acestora
(inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.)

Tematica şi bibliografia
probelor de concurs

Tematică
1. Teoria statului: elementele constitutive ale statului:
teritoriul,
populaţia,
suveranitatea;
cetăţenia;
organizarea administrativă a teritoriului; titularul
suveranităţii; conţinutul suveranităţii
2. Puterea legislativă: Parlamentul - rolul şi structura
Parlamentului; mandatul, organizarea şi funcţionarea
Parlamentului: alegerea Camerelor şi durata
mandatului, organizarea internă, desfăşurarea
lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului:
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mandatul parlamentar şi protecţia mandatului
parlamentar.
3. Puterea executivă: Preşedintele şi Guvernul;
Preşedintele - rolul şi atribuţiile Preşedintelui;
mandatul prezidenţial: alegerea Preşedintelui,
validarea mandatului, durata mandatului, vacanţa şi
interimatul
funcţiei,
protecţia
mandatului
prezidenţial, răspunderea Preşedintelui, actele
Preşedintelui; Guvernul - rolul şi atribuţiile
Guvernului;
formarea
Guvernului;
structura
Guvernului şi statutul membrilor săi; atribuţiile
Guvernului; funcţionarea şi actele juridice ale
Guvernului.
4. Puterea judecătorească: instanţele judecătoreşti;
Ministerul Public, CSM-ul.
5. Justiţia
constituţională:
noţiunea
de
justiţie
constituţională; Curtea Constituţională - organizare şi
funcţionare; atribuţiile; actele juridice; procesul
constituţional. Deciziile CCR, efectele deciziilor CCR.
6. Dreptul la un proces echitabil;
7. Dreptul la viaţă privată şi de familie;
8. Libertatea de exprimare;
9. Dreptul de proprietate;
10. Interdicţia discriminării.

Bibliografie
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003;
2. Convenţia europeană a drepturilor omului şi
Protocoalele aferente;
3. I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi
instituţii politice, vol. I, ed. 15, 2016 şi II, ed. 14, 2013
Ed. C.H. Beck, Bucureşti;
4. I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed.
C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
5. D.C. Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice,
vol. I, Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
6. M.N. Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.
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I, Ed. Hamangiu, 2015;
7. T. Toader, M. Safta, Constituţia României, decizii CCR,
hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislaţie conexă, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2016;
8. B. Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii
politice, ediţia a 3-a, vol. 1, 2015, vol. 2, 2016, Ed.
Hamangiu, Bucureşti;
9. M. Criste, Instituţii constituţionale contemporane,
Timişoara, Ed. de Vest, Timişoara, 2011;
10. C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului.
Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010;
11. R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului.
Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
12. R. Chiriţă, Dreptul la un proces echitabil, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2008.
Descrierea procedurii de
concurs

Procedura de concurs implică evaluarea dosarului
individual de concurs al candidatului, respectiv
susţinerea unei probe orale şi a unei probe scrise.
Fiecare dintre cele trei componente contează în proporţii
egale la nota finală acordată.
Evaluarea dosarului candidatului de către membrii
comisiei de concurs urmăreşte verificarea activităţii de
cercetare ştiinţifică a candidatului – relevanţă, impact,
diseminare a rezultatelor, implicare în proiecte de
cercetare, participare la conferinţe naţionale şi sau
internaţionale etc. De asemenea, experienţa candidatului –
teoretică şi sau practică – în afara instituţiei care
organizează concursul – va fi luată în considerare.
Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar.
Titlul proiectului va fi anunţat de comisia de examen, pe
baza tematicii şi bibliografiei de concurs, cu 48 de ore
înaintea acestei probe.
Prezentarea va fi una interactivă, prin intervenţia
membrilor comisiei de concurs, care vor adresa întrebări pe
componenta ştiinţifică şi didactică, pentru a putea
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cuantifica atât cunoştinţele de specialitate ale candidatului,
cât şi abilităţile sale didactice. Sesiunea de întrebări din
partea comisiei poate fi distinctă, la finalul prezentării
proiectului.
Proba scrisă va conţine două sau trei subiecte redacţionale
(în funcţie de dimensionarea acestora), de analiză a uneia
sau mai multor instituţii din cadrul tematicii (individual
sau prin comparaţie cu alte instituţii din tematica de
concurs), formularea unor eventuale propuneri de
reformare a legislaţiei, critici a unor prevederi legale în
vigoare etc.
Subiectele de examen vor urmări atât capacitatea de
sinteză a candidatului, cât şi – mai ales – capacitatea de
analiză a acestuia, prin raportare la probleme teoretice şi
practice din domeniul materiei care face obiectul
concursului.
Conjugat, cele trei probe urmăresc evaluarea
candidatului din perspectiva următoarelor criterii:
a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului până la acest moment;
b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi;
c) competenţele didactice ale candidatului, mai ales în
cadrul activităţilor de seminar, dar şi în cadrul altor
activităţi (pregătiri pentru concursuri naţionale sau
internaţionale, cercuri de specialitate, conferinţe etc.);
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi
rezultatele sale către studenţi şi colegi, respectiv de a
disemina cu succes propriile rezultate ştiinţifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia;
f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare;
g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii
decât instituţia care a scos postul la concurs.
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