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ANEXA Nr. 4 

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 
Facultatea Studii Europene 
Departamentul Studii Europene ºi Guvernanþã 
Poziția în statul de 
funcții 

46 

Funcția Asistent  
Disciplinele din 
încãrcãtura 
postului/ ariile de 
cercetare, așa cum 
figureazã în statul 
de funcții 

 Comunicare instituţională în UE (seminar, nivel licenţă, an I) 
 Managementul proiectelor europene (seminar, nivel licenţă, an III) 

Domeniul științific ªtiinþe politice ºi relaþii internaþionale 
Descrierea postului 
scos la concurs 

Postul figureazã în statul de funcþii al Departamentului de Studii Europene ºi 
Guvernanþã, aprobat pentru anul universitar 2018-2019. 

Numãrul total de ore convenþionale de activitãþi didactice directe pe 
sãptãmânã este de 11 ore, dupã cum urmeazã: 

 Comunicare instituţională în UE: 2 ore de seminar / sãptãmânã / 4 grupe 
/ semestrul I; 

 Managementul proiectelor europene: 2 ore de seminar / sãptãmânã / 7 
grupe / semestrul II; 

 
În afara activităţilor didactice, statul de funcţii mai prevede 250 ore/an 
academic, după cum urmează: 
 40 ore examene; 
 20 ore lucrări de control; 
 20 ore pregătire admitere; 
 40 ore acţiuni ale facultăţii; 
 20 ore comisii de absolvire; 
 20 ore consultații; 
 20 ore cercuri științifice studențești; 
 20 ore seminarii cercetare; 
 40 ore cercetare ştiinţifică; 
 10 ore pregătire ore. 
Raportat la cerințele postului, candidații trebuie sã întruneascã urmãtoarele 
condiții: 
 Candidaþii trebuie sã deþinã titlul de licențiat ºi masterat în domeniul 

fundamental al științelor sociale ºi/sau ºtiinte umaniste ºi arte și statutul 
de student doctorand, atestat de institutul de studii doctorale din cadrul 
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unei instituții de învãțãmânt superior acreditatã pentru studii 
postuniversitare de doctorat sau titlul de doctor în domeniul fundamental 
al științelor sociale sau ºtiinte umaniste ºi arte.  

 Palmaresul ºtiinþific al candidaþilor trebuie sã cuprindã lucrãri / 
publicaþii în domeniul științific specific disciplinelor din structura 
postului.  

Atribuții Susþinerea orelor de seminar, în conformitate cu planul de învãþãmânt ºi a 
fiºelor disciplinelor. 

Participarea la activitãþile didactice, de cercetare ºtiinþificã, organizatorice ºi 
de promovare a Universitãþii / Facultãþii / Departamentului, conform Fiºei 
postului. 

Data și ora 
susținerii prelegerii/ 
probei orale 

Marþi, 5 februarie 2019, ora 10 

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

Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene (Str. 
Emmanuel de Martonne nr. 1) 

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

1 – Evaluarea dosarului individual 

2 – Susținerea unei probe scrise - marþi, 5 februarie 2019, ora 8.30, 
Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene (str. 
Emmanuel de Martonne, nr. 1). 

3 - Susținerea unei probe orale - marþi, 5 februarie 2019, ora 10, Facultatea 
de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene (str. Emmanuel 
de Martonne, nr. 1).  

 
Tematica și 
bibliografia 
probelor de concurs 

Tematica și bibliografia pentru proba scrisã: 

1. Strategii de comunicare a politicilor europene în România. Cazul 
fondurilor europene 

Bibliografie: 
• Adina Elena Marincea, „Fondurile europene – pretext pentru 

europenizare? Analiza știrilor în media online din România”, in Alina 
Bârgăoanu, Elena Negrea, Comunicarea în Uniunea Europeană: modele 
teoretice și aspecte practice, Comunicare.ro, București, 2011, pp. 187-219. 

• Ionuț Tănase, Comunicare politică și integrare europeană, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2003, pp. 75-100. 

• Alina Bârgăoanu, Fondurile europene. Strategii de promovare și utilizare, 
Tritonic, București, 2009, pp. 206-234. 
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• Valentina Pricopie, „Noua politică de comunicare a administrației 
centrale europene. Documente programatice”, Revista Transilvană de 
Ştiinţe Administrative, nr. 2(29)/2011, pp. 122-138, 
rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/download/44/40. 

 
2. Importanța multilingvismului pentru funcționarea instituțiilor 

Uniunii Europene 
Bibliografie: 

• Grigore Georgiu, Comunicarea interculturală. Probleme, abordări, teorii, 
Comunicare.ro, București, 2010,  pp. 153-170. 

• Consiliul Uniunii Europene, Rezoluția Consiliului cu privire la strategia 
europeană în favoarea multilingvismului, Bruxelles, 21 nov. 2008, 
https://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/ 
Fondamentaux/rezolutia%20consiliului%20sans%20intro.doc 

• Michaela Franke, Pierre Hériard, „Politica lingvistică”, Fișe tehnice 
UE, Parlamentul European, sept. 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_3.6.6.pdf. 

• Radu Carp et al., Multilingvism și dialog intercultural în Uniunea 
Europeană. O viziune românească, Institutul European, București, dec. 
2007, pp. 4-46, http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/ 
Spos2007_studiu_6_ro.pdf. 
 

3. Contribuția proiectelor cu finanțare europeanã la crearea unei 
culturi manageriale de profil în România 

Bibliografie: 
• Alina Bârgăoanu, Fondurile europene. Strategii de promovare și utilizare, 

Tritonic, București, 2009, pp. 36-40, 171-205. 
• Ana Ludușan, Managementul proiectelor, Studium, Cluj-Napoca, 2008, 

pp. 21-33, 114-168. 
• Adina Dornean, Gestiunea fondurilor structurale europene, C.H. Beck, 

București, 2016, pp. 102-140. 
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ghid de 

bune practici în management de proiecte, 2015, pp. 67-88, 
http://www.mdrap.ro/userfiles/ghid_MP.pdf. 

 

Tematica și bibliografia pentru proba oralã: 

1. Tehnici și mijloace de comunicare digitală în activitatea Comisiei 
Europene/DG Comunicare 

Bibliografie: 
• Denis McQuail, Comunicarea, Institutul European, Iași, 1999, pp. 214-

219. 
• Grigore Georgiu, Comunicarea interculturală. Probleme, abordări, teorii, 

Comunicare.ro, București, 2010,  pp. 153-170. 
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• Ionuț Tănase, Comunicare politică și integrare europeană, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2003, pp. 36-42. 
• Vasile Pușcaș, Melania-Gabriela Ciot, Comunicarea organizațională și 

modernizarea tehnologică, UT Press, Cluj-Napoca, 2012, pp. 69-112. 
 

2. Mijloace de asigurare a sustenabilitãții proiectelor cu finanțare 
europeanã. Exemple de bune practici 

Bibliografie: 
• Ana Ludușan, Managementul proiectelor, Studium, Cluj-Napoca, 2008, 

pp. 151-168. 
• Adina Dornean, Gestiunea fondurilor structurale europene, C.H. Beck, 

București, 2016, pp. 102-140 
• Andrei Dobrescu, Managementul proiectelor finanțate din fonduri 

europene pentru perioada 2014-2020, Pro Universitaria, București, 2014, 
pp. 43-61. 

• Alina Bârgăoanu, Fondurile europene. Strategii de promovare și utilizare, 
Tritonic, București, 2009, pp. 171-205 

 
3. Utilizarea fondurilor europene în vederea reducerii decalajelor în 

România. Un bilanț regional și sectorial  
Bibliografie: 

• Alina Bârgăoanu, Fondurile europene. Strategii de promovare și utilizare, 
Tritonic, București, 2009, pp. 68-82, 171-205. 

• Andrei Dobrescu, Managementul proiectelor finanțate din fonduri 
europene pentru perioada 2014-2020, Pro Universitaria, București, 2014, 
pp. 11-42 

• Virginia Câmpeanu, „Politica de coeziune a Uniunii Europene. 
România – printre principalii beneficiari potențiali de fonduri”, 
Revista de Economie Mondială, Vol. 9, Nr. 3, 2007, 
http://nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/1236/592-880-1-
PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

• Brândușa Mariana Gherghina, „Absorbția fondurilor europene în 
România”, Academia Românã, Centrul de Informare și Documentare 
Economicã, Vol. 443, 2016, 
http://www.ince.ro/Publicatii/Publicatii_online/ 
Prob%20443%20Gherghina-BT.pdf. 

Descrierea 
procedurii de 
concurs 

Concursul constã în evaluarea dosarului individual, o probã scrisã și o probã 
oralã. 

Proba scrisã constã în abordarea unor subiecte stabilite de Comisia de 
concurs și comunicatã candidaților la începutul acestei probe, din cadrul 
tematicii și Bibliografiei postului scos la concurs. Durata probei scrise este de 
o orã. 

Proba oralã constã în prezentarea unui proiect de seminar, în funcție de 
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natura și specialitatea postului, cu o temã stabilitã de Comisia de concurs și 
comunicatã candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin afișarea la 
avizierul și pagina web a facultãții, cu menționarea datei și orei afișãrii, sub 
semnãtura președintelui comisiei de concurs. Candidaþii vor fi invitaþi în 
ordine alfabeticã pentru proba oralã, probã care se va desfãșura în limba 
românã (30 minute). Examinarea fiecãrui candidat se va încheia cu o sesiune 
de întrebãri ºi rãspunsuri (15 minute). 

Dosarul individual, proba oralã și proba scrisã conteazã în proporții egale la 
nota finalã acordatã în referatul individual de apreciere întocmit de fiecare 
membru al Comisiei de concurs. 

Pentru evaluarea activitãții științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor 
în raport cu exigențele prevãzute în norma didacticã.  

Concursul respectã regulile de organizare a concursurilor pentru ocuparea 
posturilor didactice stabilite de Universitatea Babeº-Bolyai (Metodologia de 
concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în 
Universitatea Babeș-Bolyai, aprobatã prin Hotãrârea Senatului UBB nr. 
22.338/3.12.2018). 

 

Cluj-Napoca, 12 decembrie 2018 

 

conf. dr. Nicoleta Dorina RACOLȚA-PAINA 

Director 
Departamentul de Studii Europene și Guvernanță 

Facultatea de Studii Europene 
 


