ANEXA Nr. 4
INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp

Descriere

Facultatea

Studii Europene

Departamentul

Studii Europene și Guvernanțã

Poziția în statul de 42
funcții
Funcția
Disciplinele

Asistent


din

încãrcãtura

licență, an II)


postului/ ariile de
cercetare, așa cum

Drept internațional (în limba engleză) (seminar, nivel licență, an
II)



figureazã în statul
de funcții

Domeniul

Dreptul Uniunii Europene (în limba engleză) (seminar, nivel

Drept internațional public (în limba engleză) (seminar, nivel
licență, an III)



Drept financiar și fiscal (seminar, nivel licență, an III)



Drept internațional public (seminar, nivel licență, an III)

Științe juridice

științific
Descrierea

Postul figureazã în statul de funcții al Departamentului de Studii

postului scos la Europene și Guvernanțã, aprobat pentru anul universitar 2019-2020.
concurs

Numãrul total de ore convenționale de activitãți didactice directe pe
sãptãmânã este de 11 ore, dupã cum urmeazã:


Dreptul Uniunii Europene (în limba engleză): o oră de seminar /
sãptãmânã / 3 grupe / semestrul II;



Drept internațional (în limba engleză): o oră de seminar /
sãptãmânã / 3 grupe / semestrul I;



Drept internațional public (în limba engleză): 2 ore de seminar /
sãptãmânã / 2 grupe / semestrul II;



Drept financiar și fiscal: 2 ore de seminar / sãptãmânã / 2 grupe /
semestrul II;



Drept internațional public: 2 ore de seminar / sãptãmânã / 4 grupe
/ semestrul II;
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În afara activităților didactice, statul de funcții mai prevede 250 ore/an
academic, după cum urmează:


10 ore examene;



10 ore lucrări de control;



30 ore pregătire admitere;



10 ore activități editoriale;



40 ore acțiuni ale facultății;



30 ore comisii de absolvire;



20 ore consultații;



20 ore seminarii cercetare;



40 ore cercetare științifică;



40 ore pregătire ore.

Raportat la cerințele postului, candidații trebuie sã întruneascã
urmãtoarele condiții:


Candidații trebuie sã deținã titlul de licențiat și masterat în domeniul
fundamental al științelor juridice sau al științelor sociale și statutul
de student doctorand, atestat de institutul de studii doctorale din
cadrul unei instituții de învãțãmânt superior acreditatã pentru studii
postuniversitare de doctorat sau titlul de doctor în domeniul
fundamental al științelor juridice sau al științelor sociale.



Pentru justificarea competențelor lingvistice la limba engleză,
candidații trebuie să depună la Dosar un certificat lingvistic în limba
de predare engleză la nivel european C1 sau certificate atestând
studii sau stagii în țara/ limba respectivã pe o duratã cumulatã de cel
puțin 9 luni.



Palmaresul științific al candidaților trebuie sã cuprindã lucrãri /
publicații în domeniul științific specific disciplinelor din structura
postului.

Atribuții

Susținerea orelor de seminar, în conformitate cu planul de învãțãmânt
și a fișelor disciplinelor.
Participarea

la

activitãțile

didactice,

de

cercetare

științificã,

organizatorice și de promovare a Universitãții / Facultãții /
Departamentului, conform Fișei postului.
Data

și

ora Marți, 28 ianuarie 2020, orele 9.00 și 10.30

susținerii probelor
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Locul

susținerii Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene

prelegerii/ probei (Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca)
orale
Probele

de 1 – Evaluarea dosarului individual

concurs, data, ora 2 – Susținerea unei probe scrise - marți, 28 ianuarie 2020, ora 9.00,
și

locul

susținere

de Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene
a (str. Emmanuel de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca).

acestora

3 - Susținerea unei probe orale - marți, 28 ianuarie 2020, ora 10.30,
Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene
(str. Emmanuel de Martonne, nr. 1, Cluj-Napoca).

Tematica

și Tematica și bibliografia pentru proba scrisã:

bibliografia
probelor
concurs

de

1. Secondary sources of European law (Izvoarele derivate ale
dreptului Uniunii Europene)
Bibliografie:


Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of EU law, Publications
Office of the European Union, Luxembourg, 2017, available at
https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/5d4f8cde-de25-11e7-a50601aa75ed71a1/language-en.



Nigel Foster, EU Law, Oxford University Press, 2012.



Fábián Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene, Editura
Hamangiu; Sfera Juridică, 2012.



Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene.
Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a VI-a, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2017.

2. States as the primary subjects of international law. (Statelesubiecte de drept internaţional public)
Bibliografie:


Antonio Cassese, International law, 2nd edition, Oxford
University Press, 2005.
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Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional public
: sinteze, Ediţia a 7-a, revăzută şi adăugită, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2012.



Bianca Selejan-Gutan, Laura-Maria Crăciunean-Tatu, Drept
internaţional public, ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2014.



Valentin Constantin, Drept internaţional, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2010.

3. Raportul juridic fiscal
Bibliografie:


Radu Bufan , Mihai Buidoso , Ionita Cochintu , Alexandra
Muntean, Natalia Svidchi, Tratat de drept fiscal. Volumul I.
Teoria generala a dreptului fiscal, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2016.



Ioana Maria Costea, Curs de drept financiar, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2015.



Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

Tematica și bibliografia pentru proba oralã:
1. Treaty

infringement

proceedings-Article

258

TFEU

(Procedura de infrigement- art. 258 TFUE)
Bibliografie:


Nigel Foster, EU Law, Oxford University Press, 2012.



Fábián Gyula, Drept instituţional al Uniunii Europene,
Editura Hamangiu; Sfera Juridică, 2012.



Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene.
Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ediţia a VI-a, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2017.



Catharina E. Koops, Contemplating compliance: European
compliance
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mechanisms

in

international

perspective,

University

of

Amsterdam,

2014,

disponibil

la

https://pure.uva.nl/ws/files/2005956/135951_11.pdf
2. The settlement of international disputes by jurisdictional
means (Soluţionarea diferendelor internaţionale prin
mijloace jurisdicţionale)
Bibliografie:


Adrian Năstase, Bogdan Aurescu, Drept internaţional
public, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.



Bianca Selejan-Gutan, Laura-Maria Crăciunean-Tatu,
Drept internaţional public, ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2014.



Antonio Cassese, International law, 2nd edition, Oxford
University Press, 2005.



Valentin Constantin, Drept internaţional, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010.

3. Stingerea obligaţiilor fiscale prin executare silită
Bibliografie:


Ioana Maria Costea, Curs de drept financiar, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2015.



Dan Drosu Saguna, Drept fiscal, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2013


Descrierea
procedurii
concurs

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Concursul constã în evaluarea dosarului individual, o probã scrisã și o
de 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
natura și specialitatea postului, cu o temã stabilitã de Comisia de
concurs și comunicatã candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii
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probei prin afișarea la avizierul și pagina web a facultãții, cu
menționarea datei și orei afișãrii, sub semnãtura președintelui comisiei
de concurs. Candidații vor fi invitați în ordine alfabeticã pentru proba
oralã, probã care se va desfãșura în limba engleză (30 minute).
Examinarea fiecãrui candidat se va încheia cu o sesiune de întrebãri și
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 Babeș-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, 10 decembrie 2019
conf. dr. Nicoleta Dorina RACOLȚA-PAINA
Director
Departamentul de Studii Europene și Guvernanță
Facultatea de Studii Europene
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