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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Drept 

Departamentul Drept Privat 

Poziția în statul de funcții 22 

Funcția Lector universitar (durată determinată – 3 ani) 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

1. Introducere în dreptul american al afacerilor, an I, nivel 

masterat, limba engleză, curs și seminar; 

2. Drept internațional privat, an IV, nivel licență, limba 

română, seminar; 

3. Drept comercial I, an III, nivel licență, limba română, 

seminar; 

4. Drept comercial II, an IV, nivel licență, limba română, 

seminar. 

Domeniul științific Drept 

Descrierea postului scos la concurs Lector universitar (durată determinată – 3 ani), poziția 22, 

Departamentul de Drept Privat. 

Încărcătura postului constă în 12,11 ore 

convenționale/săptămână, repartizate astfel: 

1. Introducere în dreptul american al afacerilor, an I, semestrul 

I, nivel masterat, limba engleză, 2 ore de curs și 1 oră de seminar 

în fiecare  săptămână; 

2. Drept internațional privat, an IV, semestrul II, nivel licență, 

limba română, 2 ore de seminar în fiecare săptămână; 

3. Drept comercial I, an III, semestrul II, nivel licență, limba 

română, 12 ore de seminar în fiecare săptămână; 

4. Drept comercial II, an IV, semestrul I nivel licență, limba 

română, 4 ore de seminar în fiecare săptămână. 

Activități de predare, seminarizare și evaluare la disciplinele 

din structura postului. Activitățile de predare, activitățile la 

seminar, participarea la evaluarea studenților se realizează 

personal, după programul stabilit de decanul facultății, inclusiv 

în intervalul orar 8.00 – 14.00, în oricare zi lucrătoare este 



necesar, inclusiv în toate zilele lucrătoare din săptămână. 

Activități de cercetare științifică. Îndrumarea elaborării 

lucrărilor de licență. Participarea în comisii de admitere și 

coordonarea de lucrări de licență, participarea în comisii de 

licență și disertație, participarea în comisii de concurs. Tutorat, 

consultații, îndrumarea cercurilor științifice oferite studenților. 

Coordonarea unor lucrări ştiinţifice studenţeşti Alte activități 

didactice, practice și de cercetare științifică înscrise în planurile 

de învățământ. Participarea la ședințele de departament, 

consilii, comisii și alte activități în interesul învățământului. 

Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a 

departamentului şi publicarea de lucrări ştiinţifice. Participarea 

la activităţile departamentului, ale facultăţii sau ale 

Universităţii. 

Activități de predare și seminarizare privind disciplinele 

Introducere în dreptul american al afacerilor, Drept 

internațional privat, Drept comercial I și Drept comercial I, 

activități ce presupun atingerea următoarelor obiective 

principale în activitatea cu studenții:  

- Însuşirea regulilor privind dreptul american al afacerilor, 

dreptul internațional privat și dreptul comercial şi formarea 

deprinderii de a le utiliza practic. 

- Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din 

alte ţări, drept străin și comparat.  

- Stăpânirea terminologiei juridice engleze specifice Common 

Law-ului american. 

Atribuții Atribuțiile/ activitățile aferente postului scos la concurs, 

incluzând norma didactica si tipurile de activități incluse în 

norma didactică, în cazul posturilor didactice: 

Susținerea, săptămânal, a 2 ore de curs și 1 oră de seminar la 

disciplina Introducere în dreptul american al afacerilor (lb. 

engleză) (an I, semestrul I, nivel masterat). 

Susținerea, săptămânal, a 2 ore de seminar la disciplina Drept 

internațional privat (an IV, semestrul II, nivel licență). 

Susținerea, săptămânal, a 12 ore de seminar la disciplina Drept 

comercial I (an III, semestrul II, nivel licență). 

Susținerea, săptămânal, a 4 ore de seminar la disciplina Drept 

comercial II (an IV, semestrul I nivel licență). 



Activități de evaluare pe parcurs și de evaluare finală, prin 

examen, colocviu etc. la disciplinele din structura postului. 

Activități de cercetare științifică. Îndrumarea elaborării 

lucrărilor de licență. Participarea în comisii de admitere și 

coordonarea de lucrări de licență, participarea în comisii de 

licență, participarea în comisii de concurs, participarea la 

ședințele de dpartament, adunările generale și orice alte 

activități academice. Consultaţii cu studenţii, pe baza unui 

program anunţat anterior. Îndeplinirea sarcinilor 

administrative fixate de către Decan sau Directorul 

Departamentului. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 4 februarie 2022, ora 14:00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, str. Avram 

Iancu, nr. 11, Cluj-Napoca, Cluj sala 107 

La susţinerea probei orale sunt prezenţi în sala alocată susţinerii 

preşedintele comisiei, candidatul şi membrii comisiei de 

concurs. Dacă situația sanitară generată de pandemia de 

COVID-19 o impune, la susținerea probei orale vor fi prezenți 

în sală președintele comisiei, candidatul și un membru al 

comisiei de concurs; ceilalţi membri ai comisiei de concurs 

participă la susţinere în direct, online (Conform modificărilor 

aduse Metodologiei de concurs cu caracter temporar, pe 

perioada pandemiei). 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora 

 4 februarie 2022, ora 14:00, sala 107, Facultatea de Drept a 

Universității Babeș-Bolyai, str. Avram Iancu, nr. 11, Cluj-

Napoca, Cluj. 

Concursul constă în:  

1. evaluarea dosarului candidatului;  

2. prelegere publică în limba engleză 

Proba orală constă în susținerea unui curs în limba engleză, 

astfel încât să fie probată stăpânirea terminologiei juridice 

engleze specifice Common Law-ului american, cu tema stabilită 

de către comisia de concurs, pe baza tematicii și bibliografiei de 

concurs, pe care o comunică candidaților cu 48 de ore înaintea 

susținerii probei, prin e-mail trasmis candidatului și afișarea pe 

pagina web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub 

semnătura președintelui comisiei de concurs. 

În evaluare, dosarul candidatului, prezentând realizările 

profesionale ale acestuia, contează în proporție de 75%, iar 

susținerea prelegerii publice deține o pondere de 25% din 

nota finală propusă prin referatul individual de apreciere 

întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. În evaluarea 



activității științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor și 

contribuțiile candidaților în raport cu exigențele prevăzute în 

norma didactică sau de cercetare. 

Proba orală constă în susținerea unui curs, cu tema stabilită de 

către comisia de concurs, pe baza tematicii și bibliografiei de 

concurs, pe care o comunică candidaților cu 48 de ore înaintea 

susținerii probei, prin e-mail și prin afișarea pe pagina web a 

facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 

președintelui comisiei de concurs. 

Durata minimă a prelegerii susținute de către candidat în limba 

engleză este de 30 de minute; proba conține în mod obligatoriu 

și o sesiune de întrebări din partea comisiei și/ sau a publicului 

în limba engleză. 

La susţinerea probei orale sunt prezenţi în sala alocată susţinerii 

preşedintele comisiei, candidatul şi membrii comisiei de 

concurs. Dacă situația sanitară generată de pandemia de 

COVID-19 o impune, la susținerea probei orale vor fi prezenți 

în sală președintele comisiei, candidatul și un membru al 

comisiei de concurs; ceilalţi membri ai comisiei de concurs vor 

participa la susţinere în direct, online (Conform modificărilor 

aduse Metodologiei de concurs cu caracter temporar, pe 

perioada pandemiei). 

 

Tematica și bibliografia probelor de concurs Introducere în dreptul american al afacerilor (lb. engleză) – 

tematică: 

1) Sources of US Business Law and Separation of Powers; 

2) Contract Law: forming an enforceable agreement, special 

rules for sales contracts, remedies for breaches; 

3) Anti-trust Law: applicable regulations; comparison between 

US anti-trust law and European competition law; 

4) Data protection in US Business Law – parallel with applicable 

EU regulations; 

5) Trusts – types; 

6) Corporate Governance: fiduciary duties, corporate 

opportunity doctrine, relevant US case-law. 



Introducere în dreptul american al afacerilor (lb. engleză) – 

bibliografie: 

1) K. W. Clarkson et alii, West’s Business Law, sixth edition, West, 

1995 (any other edition); 

2) M. A. Eisenberg (editor), Corporations and Other Business 

Organizations, Foundation Press, 2009. 

 

Drept internațional privat – tematică: 

1) Teoria generală a conflictelor de legi. Ordinea publică și 

frauda la lege. 

2) Conflictul în timp al normelor de conflict. 

3) Conflictele de jurisdicții. Recunoașterea și executarea 

hotărârilor străine. 

4) Normele de conflict în materie contractuală și extra-

contractuală. 

5) Regimul internațional al succesiunilor. 

6) Divorțul internațional. 

7) Protecția minorilor și legea aplicabilă ocrotirii părintești. 

 

Drept internațional privat – bibliografie:  

1) Noul cod civil. Studii și comentarii, volumul IV, coord. M. 

Uliescu, Universul Juridic, București, 2016 – Cartea a VII-a. 

Dispoziții de drept internațional privat (art. 2557-2664). 

2) D. A. Popescu, Ghid de drept internațional privat în materia 

succesiunilor, Ministerul Justiției, Editura Oscar Print, București, 

2014. 

Drept comercial I – tematică: 

1) Societățile comerciale. Clasificare. Regim juridic. 

2) Societățile pe acțiuni (SA). Societățile cu răspundere 

limitată (SRL). Voința socială. Formarea voinței sociale. 

Adunarea Generală a Asociaților (AGA). 

3) AGA la SA și SRL (continuare). 



Drept comercial I – bibliografie: 

1) Vasile Nemeș, Drept comercial român, ediția a 3-a 

revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2018; 

 

2) Radu Catană, Drept comercial. În powerpoint, Ed. 

Universul juridic, București, 2013. 

3) Radu Catană, Probleme actuale ale societăților pe 

acțiuni. Democrația acționarială, Ed. Sfera Juridică, 

Cluj-Napoca, 2007 

4) Sebastian Bodu, Răspunderea civilă a 

administratorilor și managerilor societăților 

comerciale, Ed. Rosetti, București, 2018 

 

Drept comercial II – tematică: 

1) Administrarea societăților cu personalitate 

juridică. Sistemul de administrare al SA. Sistemul 

monist. Sistemul dualist. 

2) Administrarea la SRL. 

3) Cesiunea. Retragerea. Excluderea. 

4) Publicitatea legală în materie societară. Registrul 

comerțului. Alte sisteme de publicitate 

5) Transformarea persoanei juridice cu scop lucrativ. 

Dizolvarea. Lichidarea 

Drept comercial II – bibliografie: 

1) Vasile Nemeș, Drept comercial român, ediția a 

3-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 

București, 2018; 

2) Radu Catană, Drept comercial. În powerpoint, 

Ed. Universul juridic, București, 2013. 

3) Radu Catană, Probleme actuale ale societăților 

pe acțiuni. Democrația acționarială, Ed. Sfera 

Juridică, Cluj-Napoca, 2007 

4) Sebastian Bodu, Răspunderea civilă a 

administratorilor și managerilor societăților 

comerciale, Ed. Rosetti, București, 2018 

 

Descrierea procedurii de concurs Susținerea unei prelegeri publice.  

Competent ̧ele profesionale ale candidatului se evalueaza ̆ de 

ca ̆tre comisia de concurs pe baza dosarului de concurs s ̧i, 

adit ̧ional, prin susținerea unui curs cu tema stabilită de către 

comisia de concurs, pe baza tematicii și bibliografiei de concurs. 

Aceasta ̆ proba ̆ cont ̧ine şi o sesiune de întreba ̆ri din partea 

comisiei. 

 


