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Universitatea

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Facultatea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE
COMUNICĂRII

Departament

Departamentul de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării

Poziția în statul de
funcții

17

Funcție

Lector universitar

Disciplinele din planul de Drept internaţional public; Drept internaţional public şi privat; Drept comercial
învățământ
II; Dreptul comerţului internaţional
Domeniu stiintific

Drept

Descriere post

Lector universitar; pozitia 17; Drept internaţional public; Drept internaţional
public şi privat; Drept comercial II; Dreptul comerţului internaţional. Norma
didactică săptămânală este de 14 ore convenţionale, din care 8 ore
convenţionale de curs, iar diferenţa ore de activităţi aplicative (seminar).

Atributiile/activitatile
aferente

A. Activităţi normate în statul de funcţiuni 1. Activităţi de predare, inclusiv
pregătirea acestora• Cursuri în cadrul studiilor universitare de licenţă. 2.
Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, inclusiv pregătirea
acestora• Activităţi de seminar, conform planului de învăţământ,
complementare sau nu cursurilor 3. Îndrumarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie
4. Activităţi de evaluare a) Evaluare în cadrul concursurilor de admitere, la
toate formele de învăţământ:• Elaborare tematică şi bibliografie;• Comisie
concurs de admitere. b) Evaluare şi notare în cadrul activităţilor didactice
directe la toate formele de învăţământ: curs, seminar, proiecte de an, lucrări de
licenţă c) Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare
a studiilor universitare:• Comisie supraveghere • Comisie examinare şi notare 5.
Consultaţii în vederea elaborării lucrării de licenţă/disertaţie şi pregătirii
studenţilor pentru sesiunea de examene 6. Îndrumarea cercurilor ştiinţifice B.
Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul
învăţământului• Pregătire individuală (autoperfecţionare);• Participă la
conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate principal
sau în domenii interdisciplinare;• Participă în colective de organizare a unor
simpozioane, conferinţe, mese rotunde în domeniul de activitate sau în domenii
colaterale;• Se preocupă de amenajarea şi modernizarea laboratoarelor; •
Elaborează manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi alte
materiale didactice;• Desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor Senatului şi
Consilului de facultate pe probleme specifice;• Desfăşoară activităţi de tutoriat
pe serii sau grupe de studenţi. C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, potrivit
specificului universităţii• Participă la activităţile de cercetare prevăzute în
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Planul de cercetare ştiinţifică;• Elaborează tratate, monografii şi cărţi de
specialitate prevăzute în Planul de cercetare ştiinţifică.
Salariul minim de
incadrare

2650 lei

Calendarul concursului
Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

2021-12-03

Început

Sfârșit

2021-12-03 2022-01-17
Data susținerii prelegerii

2022-02-03

Ora susținerii prelegerii

10:00:00

Locul susținerii prelegerii

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU DIN PITEŞTI /
Cabinet drept (Sala de judecata)

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început

Perioadă de contestații

Început

Sfârșit

2022-02-03 2022-02-09
Sfârșit

2022-02-10 2022-02-11
Sfârșit

2022-02-14 2022-02-18
Tematica probelor de
concurs

Tematică examen – Poziția 17 Drept Internaţional public şi privat PARTEA I DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC I. Noţiuni introductive privind dreptul
internaţional public 1. Definiţia, apariţia şi evoluţia dreptului internaţional
public. 2. Obiectul şi trăsăturile dreptului internaţional public. 3. Raportul
dintre dreptul internaţional şi dreptul intern. 4. Izvoarele dreptului internaţional.
5. Codificarea dreptului internaţional contemporan 6. Principiile fundamentale
ale dreptului internaţional contemporan. II. Subiectele dreptului international
public 1. Formele de organizare a statelor. 2. Statul neutru ca subiect de drept
international. 3. Alte subiecte ale dreptului international contemporan. 4.
Vaticanul. 5. Recunoaşterea statelor in dreptul internaţional. 6. Recunoasterea
guvernelor. 7. Recunoasterea miscarilor de eliberare nationala. 8. Statutul
persoanei fizice in dreptul international. 9. Succesiunea statelor in dreptul
internaţional. 10. Organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional.
III. Probleme ale populaţiei şi teritoriului în dreptul internaţional public 1.
Probleme ale cetatenilor in dreptul international. 2. Aspectele internationale ale
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modurilor de dobândire si pierdere a cetăţeniei. 3. Dreptul de protectie
diplomatica a statului. 4. Regimul juridic al strainilor. 5. Dreptul internaţional al
drepturilor omului. 6. Natura juridica şi componenţa teritoriului de stat. 7.
Frontierele de stat si regimul lor juridic. 8. Modificarea teritoriului statelor. 9.
Suveranitatea teritoriala si imunitatea de jurisdictie a statului străin. I V.
Reprezentarea statului în raporturile internaţionale 1. Misiunile diplomatice . 2.
Misiunile consulare. 3. Alte forme de reprezentare V. Dreptul tratatelor în
dreptul internaţional public 1. Definiţie, elemente, denumire, clasificare. 2.
Incheierea, intrarea în vigoare şi înregistrarea tratatelor. 3. Rezervele la tratate.
4. Aplicarea tratatelor în timp şi spaţiu. 5. Efectele, modificarea şi interpretarea
tratatelor. 6. Încetarea tratatelor. VI. Organizaţiile internaţionale în lumea
contemporană 1. Noţiuni teoretice. 2. Conţinutul personalităţii juridice în
dreptul internaţional a organizaţiilor internaţionale. 3. Personalitatea juridică de
drept internaţional a organizaţiilor internaţionale. 4. Stingerea personalităţii
juridice. 5. Membrii organizaţiilor internaţionale. 6. Structura organizaţiilor
internaţionale. 7. Sistemul ONU. VII. Mijloacele de soluţionare paşnică a
diferendelor internaţionale şi răspunderea internaţională a statelor 1.
Clasificarea mijloacelor de soluţionare pe cale paşnică a diferendelor. 2.
Mijloace politico-diplomatice. 3. Mijloace cu caracter jurisdicţional. 4.
Raspunderea internationala a statelor in lumina lucrarilor Comisiei de Drept
International a O.N.U. 5. Cauze care exclud caracterul ilicit al faptului. 6.
Continutul, formele si gradele raspunderii internationale. PARTEA A II A DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT I. Noţiuni introductive privind dreptul
internaţional privat 1. Definiţie şi importanţă. 2. Izvoarele dreptului
internaţional privat. 3. Metodele de reglementare a raportului. juridic cu
element de extraneitate. 4. Raportul juridic cu element de extraneitate; 5.
Domeniul dreptului internaţional privat. II. Teoria conflictelor de legi 1.
Conţinutul dreptului internaţional privat. 2.Aplicarea şi luarea în considerare a
legii străine. 3. Calificarea şi conflictul de calificări. 4. Retrimiterea. 5.
Fraudarea legii în dreptul internaţional privat. 6. Conflictul de legi în timp şi
spaţiu. III. Persoana fizică şi persoana juridică în dreptul internaţional privat 1.
Condiţia juridică a străinilor persoane fizice şi persoane juridice. 2. Regimul
juridic al străinilor în România. 3. Regimul juridic al străinilor în dreptul
comunitar european. 4. Regimul juridic al străinilor în alte state. 5. Persoana
juridică în dreptul internaţional privat. IV. Norme conflictuale în diferite materii
1. Materia stării şi capacităţii persoanei fizice. 2. Norma conflictuală cu privire
la bunuri şi drepturi reale. 3. Norma conflictuală cu privire la forma actelor
juridice. 4. Norma conflictuală cu privire la condiţiile de fond şi efectele
contractelor şi altor acte juridice. 5. Norma conflictuală privind faptele juridice.
6. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de familie. 7. Norma
conflictuală în materia succesiunii. V. Conflictele de jurisdicţii 1. Competenţa
în dreptul internaţional privat. 2. Procedura de judecată. 3. Efectele hotărârilor
judecătoreşti străine. 4. Arbitrajul internaţional. 5. Raportul dintre normele
dreptul comunitar european şi normele statelor membre ale Uniunii Europene.
Bibliografie a. de bază 1.Gheorghe Bonciu, Drept internaţional, Bucureşti,
Editura Ars Academica, 2011; 2.V.Creţu, Drept internaţional public, Bucureşti,
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003; 3.Ion Diaconu, Drept internaţional
public, vol. I-III. Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002, 2003, 2004; 4.Idem,
Manual de drept internaţional public, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2007;
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5.Gr. Geamănu , Drept internaţional public, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, vol. I-II , 1981, 1983; 6.N.Ecobescu, V. Duculescu, Drept
internaţional public, Bucureşti, Editura Hyperion, 1993; 7. A. Năstase, B.
Aurescu, C. Jura, Drept internaţional public. Sinteze de examen, Bucureşti,
Editura C.H.Beck, 2006; 8. A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, Dreptul
internaţional contemporan. Texte esenţiale, Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2007.
9.B.Onica Jarka, C. Brumar, D.-A. Deteşeanu, Drept internaţional public. Caiet
de seminarii, Bucureşti, Editura C.H.Beck,2006. 10.Marian Mihăilă, Elemente
de drept internaţional public şi privat, Bucureşti, Editura All Beck, 2004
11.A.Fuerea, Drept internaţional privat, Bucureşti, Editura Universul juridic,
ed. a III a, 2008. 12.I.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Drept internaţional privat,
Bucureşti, Editura Actami, 2002. 13.Ioan Macovei, Drept internaţional privat,
Iaşi, Editura Ars Longa, 2001. 14.T.R.Popescu, Drept internaţional privat,
Bucureşti, 1994. 15. Codul civil b. facultativă 1. Gh. Bonciu, Drept comunitar
european, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2009;
2.I.M.Anghel, Drept diplomatic şi consular, Bucureşti, Editura Lumina Lex,
1996; 3.Raluca Miga Beşteliu, Drept internaţional. Introducere în dreptul
internaţional public, Bucureşti, Editura All Educaţional,1997; 4.M.Niciu, Drept
internaţional public, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea,, 1992; 5.Dumitra
Popescu, Fl. Coman, Drept internaţional public, Bucureşti, 1993;; 6.Gh. Moca,
Drept internaţional public, Bucureşti, 1992; 7.Andrei Bogdan, Elemente de
drept internaţional public şi privat, Craiova, 2001. DREPT INTERNAŢIONAL
PUBLIC I. Noţiuni introductive privind dreptul internaţional public 1.
Definiţia, apariţia şi evoluţia dreptului internaţional public. 2. Obiectul şi
trăsăturile dreptului internaţional public. 3. Raportul dintre dreptul internaţional
şi dreptul intern. 4. Izvoarele dreptului internaţional. 5. Codificarea dreptului
internaţional contemporan 6. Principiile fundamentale ale dreptului
internaţional contemporan. II. Subiectele dreptului international public 1.
Formele de organizare a statelor. 2. Statul neutru ca subiect de drept
international. 3. Alte subiecte ale dreptului international contemporan. 4.
Vaticanul. 5. Recunoaşterea statelor in dreptul internaţional. 6. Recunoasterea
guvernelor. 7. Recunoasterea miscarilor de eliberare nationala. 8. Statutul
persoanei fizice in dreptul international. 9. Succesiunea statelor in dreptul
internaţional. 10. Organizaţiile internaţionale ca subiect de drept internaţional.
III. Probleme ale populaţiei şi teritoriului în dreptul internaţional public 1.
Probleme ale cetatenilor in dreptul international. 2. Aspectele internationale ale
modurilor de dobândire si pierdere a cetăţeniei. 3. Dreptul de protectie
diplomatica a statului. 4. Regimul juridic al strainilor. 5. Dreptul internaţional al
drepturilor omului. 6. Natura juridica şi componenţa teritoriului de stat. 7.
Frontierele de stat si regimul lor juridic. 8. Modificarea teritoriului statelor. 9.
Suveranitatea teritoriala si imunitatea de jurisdictie a statului străin. I V.
Reprezentarea statului în raporturile internaţionale 1. Misiunile diplomatice . 2.
Misiunile consulare. 3. Alte forme de reprezentare V. Dreptul tratatelor în
dreptul internaţional public 1. Definiţie, elemente, denumire, clasificare. 2.
Incheierea, intrarea în vigoare şi înregistrarea tratatelor. 3. Rezervele la tratate.
4. Aplicarea tratatelor în timp şi spaţiu. 5. Efectele, modificarea şi interpretarea
tratatelor. 6. Încetarea tratatelor. VI. Organizaţiile internaţionale în lumea
contemporană 1. Noţiuni teoretice. 2. Conţinutul personalităţii juridice în
dreptul internaţional a organizaţiilor internaţionale. 3. Personalitatea juridică de
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drept internaţional a organizaţiilor internaţionale. 4. Stingerea personalităţii
juridice. 5. Membrii organizaţiilor internaţionale. 6. Structura organizaţiilor
internaţionale. 7. Sistemul ONU. VII. Mijloacele de soluţionare paşnică a
diferendelor internaţionale şi răspunderea internaţională a statelor 1.
Clasificarea mijloacelor de soluţionare pe cale paşnică a diferendelor. 2.
Mijloace politico-diplomatice. 3. Mijloace cu caracter jurisdicţional. 4.
Raspunderea internationala a statelor in lumina lucrarilor Comisiei de Drept
International a O.N.U. 5. Cauze care exclud caracterul ilicit al faptului. 6.
Continutul, formele si gradele raspunderii internationale. Bibliografie
1.Gheorghe Bonciu, Drept internaţional, Bucureşti, Editura Ars Academica,
2011; 2.V.Creţu, Drept internaţional public, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2003; 3.Ion Diaconu, Drept internaţional public, vol. I-III.
Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2002, 2003, 2004; 4.Idem, Manual de drept
internaţional public, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2007; 5.Gr. Geamănu ,
Drept internaţional public, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, vol. I-II ,
1981, 1983; 6.N.Ecobescu, V. Duculescu, Drept internaţional public, Bucureşti,
Editura Hyperion, 1993; 7. A. Năstase, B. Aurescu, C. Jura, Drept internaţional
public. Sinteze de examen, Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2006; 8. A. Năstase,
B. Aurescu, C. Jura, Dreptul internaţional contemporan. Texte esenţiale,
Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2007. 9.B.Onica Jarka, C. Brumar, D.-A.
Deteşeanu, Drept internaţional public. Caiet de seminarii, Bucureşti, Editura
C.H.Beck,2006. 10.Marian Mihăilă, Elemente de drept internaţional public şi
privat, Bucureşti, Editura All Beck, 2004 11.A.Fuerea, Drept internaţional
privat, Bucureşti, Editura Universul juridic, ed. a III a, 2008. 12.I.P.Filipescu,
A.I.Filipescu, Drept internaţional privat, Bucureşti, Editura Actami, 2002.
13.Ioan Macovei, Drept internaţional privat, Iaşi, Editura Ars Longa, 2001.
14.T.R.Popescu, Drept internaţional privat, Bucureşti, 1994. 15. Codul civil
Dreptul comercial. II Contractul de societate potrivit noului Cod civil
Constituirea societăţilor Funcţionarea societăţilor Modificarea actului
constitutiv al societăţilor Dizolvarea şi lichidarea societăţilor Asocierea în
participaţiune Constituirea şi funcţionarea societăţilor Reorganizarea
societăţilor Dizolvarea şi lichidarea societăţilor Procedura de prevenire a
insolvenţei Procedura insolvenţei societăţilor Reorganizarea judiciară
Falimentul societăţilor Insolvenţa instituţiilor publice Bibiografie 1. Gheorghe
Piperea, Drept comercial. Intreprinderea, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2012 2. S.D.
Carpenaru, Tratat de drept comercial român. Conform Noului cod civil,
Ed.Universul Juridic, 2012 3. S.D. Carpenaru, Tratat de drept comercial român.
Ed.Universul Juridic, 2018 4. L.Uţă, Contracte civile şi comerciale,
Ed.Hamangiu, 2011 5. V.Nemeş, Drept comercial, Conform Noului Cod civil,
Ed.Hamangiu, 2012 6. Stanciu Cărpenaru, Drept comercial, Ed. C.H. Beck,
2010 7. Gheorghe Piperea, Drept comercial, Ed. C.H.Beck, 2008,2009 9. I.
Turcu - Tratat teoretic şi practic de drept comercial, vol. I-IV, Ed. CH Beck,
2008 10 Codul civil –Legea nr.287/2009 republicat în M.Of.nr.505/2011 11.
Legea 31/1990 privind societăţile 12. Lege nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă Dreptul comerţului internaţional I.
Noţiuni introductive privind dreptul comerţului internaţional 1. Importanţa şi
definiţia dreptului comerţului internaţional; 2. Obiectul dreptului comerţului
internaţional ; 3. Principiile dreptului comerţului internaţional; 4. Dreptul
comerţului internaţional şi alte ramuri de drept. 5. Dreptul comerţului
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internaţional în epoca globalizării; II. Izvoarele dreptului comerţului
internaţional 1. Izvoarele interne 2. Izvoarele internaţionale 3. Convenţiile
comerciale internaţionale 4. Convenţiile multilaterale 5. Convenţiile bilaterale
6. Tratatul comercial 7. Acordul comercial 8. Uzanţele comerciale
internaţionale 9. Rolul organizaţiilor internaţionale în dezvoltarea şi
uniformizarea comerţului internaţional. Comercianţii persoane fizice şi
persoane juridice 1. Comercianţii persoane fizice 2. Condiţiile calităţii de
comerciant 3. Exercitarea unor acte de comerţ 4. Capacitatea de a fi comerciant
Obligaţiile specifice comercianţilor 6. Întreprinderea şi fondul de comerţ 7.
Corelaţia dintre întreprindere şi fondul de comerţ 8. Elementele fondului de
comerţ 9. Natura juridică a fondului de comerţ Societăţile comerciale 10.1.
Societatea în nume colectiv 10.2. Societatea în comandită simplă 10.3.
Societatea în participaţiune Societăţile comerciale 10.1. Societatea în nume
colectiv 10.2. Societatea în comandită simplă 10.3. Societatea în participaţiune
Societatea pe acţiuni 10.5. Societatea în comandită pe acţiuni 10.6. Societatea
cu răspundere limitată 10.7. Societăţile europene şi societăţile cooperative
europene Activitatea internaţională a societăţilor comerciale 12. Filialele
societăţilor comerciale străine 13. Sucursalele societăţilor comerciale străine 14.
Reprezentanţele societăţilor comerciale străine Integrarea societăţilor
comerciale Falimentul internaţional al participanţilor la activitatea de comerţ
16.1.Consideraţii generale asupra falimentului 16.2. Sisteme doctrinare 16.3.
Lichidarea juridică 17. Statul român participant la comerţului internaţional.
Contractele comerciale internaţionale 1. Importanţa contractelor comerciale
internaţionale; 2. Clasificarea contractelor comerciale internaţionale; 3.
Încheierea
contractelor
comerciale
internaţionale
(oferta
şi
acceptarea,negocierea contractului, momentul şi locul încheierii contractului,
forma contractului); 4. Încheierea contractelor comerciale internaţionale prin
mijloace electronice; 5. Conţinutul contractelor comerciale internaţionale
(principalele clauze ale contractelor comerciale internaţionale, clauzele privind
părţile contractante şi alte elemente de identificare a acestora, clauze privind
obiectul pecuniar al contractului, clauze specifice în contractele comerciale
internaţionale, clauze privind modificarea şi încetarea efecxtelor contractului,
determinarea conţinutului contractului pe bază de clauze prestabilite). Clauze
specifice în contractele comerciale internaţionale încheiate pe termen mediu şi
lung (riscurile contractuale în comerţul internaţional şi clauzele asigurătorii
împotriva acestora, clauze privind continuarea raporturilor comerciale); 7.
Interpretarea contractelor comerciale internaţionale; 8. Efectele contractelor
comerciale internaţionale (principiul forţei obligatorii şi principiul
irevocabilităţii contractelor comerciale internaţionale, efectele specifice ale
contractelor sinalagmatice în comerţul internaţionale, executarea voluntară în
natură a obligaţiilor din contractele comerciale internaţionale, neexecutarea
obligaţiilor din contractele comerciale internaţionale); 9. Transmiterea şi
transformarea obligaţiilor în dreptul comerţului internaţional; 10. Prescripţia
extinctivă în raporturile comerciale internaţionale; 11. Proba contractelor
comerciale internaţionale. Contractele speciale de comerţ internaţional 1.
Vânzarea comercială internaţională 2. Vânzarea prin burse 3. Contractul de
transport internaţional de mărfuri 3.1.Contractul de transport internaţional de
mărfuri pe calea ferată, 3.2.Contractul de transport rutier internaţional de
mărfuri, 3.3.Contractul de transport aerian internaţional de mărfuri,
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3.4.Contractul de transport internaţional de mărfuri pe mare, 3.5.Contractul de
transport fluvial internaţional de mărfuri, 3.6.Contractul de transport
multimodal internaţional de mărfuri; 4. Contractul de mandat comercial 5.
Contractul de comision 6. Contractul de agency 7. Contractul de concesiune
exclusivă 8. Contractul de franchising 9. Contractul de licenţă 10. Contractul de
know-how 11.Contractul de consulting-engineering 12.Contractul de leasing
13. Contractul de factoring Titlurile de credit în comerţul internaţional
1.Noţiunea de titluri de credit 2.Clasificarea titlurilor de credit 2.1. Cambia 2.2.
Biletul la ordin 2.3. Cecul VII . Relaţii de plăţi şi credit în comerţul
internaţional 1. Mijloace de plată 1.1. Aurul 1.2. Valutele 2. Modalităţile de
plată 3. Creditele comerciale 3.1Creditul de export 3.2.Creditul de import 4.
Garantarea creditelor comerciale 5. Scrisoarea de garanţie bancară Operaţiuni
comerciale internaţionale pentru aport valutar 1. Operaţiunile de compensaţii 2.
Operaţiunile paralele 3. Operaţiunile de switch 4. Operaţiunile de aller-retour
Arbitrajul Comercial Internaţional. 1.Consideraţii generale asupra arbitrajului
comercial internaţional 2.Caracterele arbitrajului 3.Natura juridică a arbitrajului
4.Felurile arbitrajului 4.1. Arbitrajul ocazional şi arbitrajul instituţional 4.2.
Arbitrajul în drept şi arbitrajul în echitate 5.Convenţia de arbitraj 5.1. Noţiune,
forme 5.2. Natura convenţiei de arbitraj 5.3.Forma convenţiei de arbitraj 5.4.
Efectele convenţiei de arbitraj 5.5.Legea aplicabilă convenţiei de arbitraj 6.
Forme ale arbitrajului ad-hoc 6.1. Arbitrajul ad-hoc în dreptul român 6.2.
Arbitrajul ad-hoc în Convenţia de la Geneva din 1961 7.Forme al arbitrajului
instituţional 7.1. Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
României 7.2. Curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ Internaţională
din Paris 8. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale 8.1. Executarea de
bunăvoie a hotărârilor arbitrale 8.2. Executarea silită a hotărârilor arbitrale.
Bibliografie -D. Mazilu – Drept comercial internaţional. Partea generală, Ed.
Lumina Lex, 2012. -D. Mazilu – Dreptul comercial internaţional, Partea
specială, Ed. Lumina Lex, 2012. - I. Macovei – Dreptul comercial internaţional,
vol. I,II, Ed. CH Beck, 2006 - D. Sitaru, Dreptul comercial internaţional, Tratat,
vol.I,II, Ed. Lumina Lex, 2008 - T. R. Popescu – Dreptul comerţului
internaţional, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. - Stoian, R. Pencea,
L. Brotac – Tehnici de comerţ internaţional, Bucureşti, 1992. - B. Ştefănescu, I.
Rucăreanu – Dreptul comerţului internaţional, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983 -C. Bârsan, D. Sitaru – Drept comercial internaţional, Univ.
Bucureşti, 1990.
Descrierea procedurii de Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar sunt
necesare: a. deţinerea diplomei de doctor; b. absolvirea cursurilor de pregătire
concurs
psihopedagogică / echivalent; c. media generală de absolvire a studiilor de
licenţă minim 8.00, unde media generală de absolvire a studiilor de licenţă =
(media anilor de studii + media examenului de finalizare a studiilor)/2; d.
îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice de lector,
specifice funcţiei, respectiv: 5 lucrări de specialitate (articole, comunicări,
manuale, îndrumare etc.). Competenţele profesionale ale candidatului pentru
postul de lector, conferenţiar şi profesor universitar se evaluează de către
comisia de concurs prin parcurgerea următoarelor etape: a) verificarea
îndeplinirii standardelor minimale prin studiul fişei de verificare a îndeplinirii
standardelor, a curriculum vitae, listei de lucrări şi a conţinutului publicaţiilor
7

ataşate la dosar. Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al
comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul probei reprezintă media aritmetică a
acestora. Standardul minimal pentru promovare este obţinerea unui rezultat de
minim 7. b) evaluarea unei prelegeri publice de minim 45 de minute în care
candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi
planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod
obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. UCB
anunţă pe pagina web a concursului şi pe pagina web proprie www.univcb.ro
ziua, ora şi locul desfăşurării acestei probe. Proba de concurs se apreciază de
către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul probei
reprezintă media aritmetică a acestora. La notarea prelegerii publice se va ţine
cont şi de propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului.
Standardul minimal pentru promovare este obţinerea unui rezultat de minim 7.
c) evaluarea prelegerii de specialitate din tematica afişată. Tema prelegerii se
stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte de
susţinere. La prelegere pot participa şi membrii departamentului în structura
căruia se află postul. Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al
comisiei prin note de la 10 la 1, nota probei reprezintă media aritmetică a
acestora. Standardul minimal pentru promovare este obţinerea unui rezultat de
minim 7. Standardul minimal pentru promovare este obţinerea unei medii de
minim 8 pentru cele trei probe specifice postului, respectiv minim 7 pentru
fiecare probă.
Lista documente

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul
întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere
la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere
privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) o propunere de
dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic cât şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică;
propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor. c) curriculum vitae
al candidatului în format tipărit şi în format electronic; d) lista de lucrări a
candidatului în format tipărit şi în format electronic; e) fişa de verificare a
îndeplinirii standardelor UCB, conform formatului standard prevăzut de
prezenta metodologie (Anexa 1). Fişa de verificare este completată şi semnată
de candidat; f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: 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; g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
h) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului, în care indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de Legea 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; i) în cazul
concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului
de abilitare; j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; k) 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; l) în cazul în care candidatul şi-a
schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui 8

certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; m) 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.
Adresa unde se transmite UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU DIN PITEŞTI,
dosarul de concurs
Departamentul de Resurse umane, Calea Bascovului Nr. 2A, tel. 0248/221098;
0248/212627
Comisie

L3_17_21 : Preşedinte: Conf. univ. dr. Grădinaru Nicolae – Universitatea
"Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Membrii: Conf. univ. dr. Mihalcea Ion –
Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Lect. univ. dr. Stoica Ion –
Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti; Lect. univ. dr. Stancea
Isabela – Universitatea "Constantin
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