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Domeniul: Drept.
Subdomeniul de specializare: Drept public.
Specializarea: Drept internațional, european și comparat.
Număr de locuri de studenți/te doctoranzi/de scoase la concurs: 1.
Limba în care se desfășoară programul doctoral, în care se redactează teza de
doctorat și în care are loc susținerea publică a acesteia: Franceză sau engleză.
Conducătorul de doctorat încurajează limba franceză.
Criterii de selecție:
I. Criterii eliminatorii
1. Inexistența stării de conflict de interese între conducătorul de doctorat și candidat/ă (a
se vedea: https://sites.google.com/site/liviucp/ - pagina "Reguli academice proprii").
2. Existența studiilor universitare de specialitate relevante (licență și master).
3. Compatibilitatea temei de cercetare propuse de candidat/ă cu activitatea de cercetare a
conducătorului de doctorat (pentru acest an universitar tema de cercetare trebuie să fie din
supra-specializarea Dreptul european al drepturilor omului; se recomandă
potențialilor/lelor candidați/te ca, înainte de a se înscrie la concursul de admitere, să îl
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consulte pe conducătorul de doctorat cu privire la tema de cercetare propusă;
conducătorul de doctorat nu fixează o listă a temelor de cercetare, pentru a nu stânjeni
interesul de cercetare al candidaților/telor, chiar dacă acest lucru are repercusiuni asupra
finanțării doctoratului).
4. Acordul candidatului/tei de a desfășura programul doctoral, de a redacta teza de
doctorat și de a o susține public în limba franceză sau engleză.
II. Criterii notate:
1. Cunoașterea generală a domeniului de specializare și a celui de supra-specializare.
2. Justificarea importanței și actualității temei de cercetare propuse și a metodelor de
cercetare ce vor fi utilizate, precum și cunoașterea limbilor franceză și engleză (ambele).
Modalitatea de verificare:
1. Verificarea dosarului de înscriere - pentru criteriile eliminatorii.
2. Colocviu oral - pentru criteriile notate. Colocviul se desfășoară individual cu fiecare
candidat/ă, în ordine alfabetică, în franceză și engleză. Susținerea colocviului de un/o
candidat/ă este înregistrată audio și video dacă acesta/aceasta își exprimă în prealabil
acordul expres în scris (fiecare candidat/ă trebuie să precizeze în cererea de înscriere dacă
acceptă sau nu înregistrarea audio și video a colocviului), înregistrarea se face direct pe
un DVD, care se sigilează în prezența candidatului/tei și se distruge pe data de
30.09.2019, cu excepția cazului în care candidatul/ta solicită păstrarea lui pentru
soluționarea unei contestații.
Tematica pentru colocviul oral:
1. Dreptul european material - convențional, jurisprudențial și unional - al drepturilor
omului.
2. Contenciosul european al drepturilor omului.
Bibliografia pentru colocviul oral:
1. BÎRSAN, Corneliu, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe
articole, ediția a 2-a, C.H. Beck, București, 2010.
2. HENNEBEL, Ludovic; TIGROUDJA, Hélène, Traité de droit international des droits
de l'homme, Pedone, Paris, 2016.
3. RENUCCI, Jean-François, Traité de droit européen des droits de l'homme, 2e édition,
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2012.
4. SUDRE, Frédéric, Droit européen et international des droits de l'homme, 13e édition,
Presses Universitaires de France, 2016.
5. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int) și a Curții de
Justiție a Uniunii Europene (curia.europa.eu).
Modalitatea de apreciere:
1. La etapa I a selecției, mențiune admis / respins la fiecare dintre criteriile eliminatorii.
Este necesară mențiunea admis la fiecare dintre criteriile eliminatorii. În cazul în care
un/o candidat/ă nu obține mențiunea admis la toate criteriile eliminatorii, acesta/aceasta
nu mai participă la etapa a II-a a selecției - colocviul oral, candidatul/ta fiind respins/ă.
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2. La etapa a II-a a selecției, note de la 10 la 1 la fiecare dintre criteriile notate. Este
necesară nota minimă 8 la fiecare dintre criteriile notate, în caz contrar nu se mai
calculează media, candidatul/ta fiind respins/ă.
3. În caz de fraudă la oricare dintre etape, candidatul/ta este eliminat/ă din selecție, la
momentul constatării fraudei.
4. Va fi propus/ă pentru înmatriculare ca student/ă doctorand/ă candidatul/ta care obține
calificativul admis la toate criteriile eliminatorii și nota cel puțin 8 la ambele criterii
notate, fiind primul/a în ordinea descrescătoare a mediei obținute la criteriile notate. În
caz de egalitate de medie la colocviul oral, este preferat/ă candidatul/ta care are nota cea
mai mare la primul criteriu notat, iar dacă egalitatea se menține este preferat/ă
candidatul/ta care a ales limba franceză.
Comisia de selecție:
Selecția va fi realizată de conducătorul de doctorat, ajutat (cu opinie consultativă) de trei
cadre didactice cu aceeași specializare ori cu o specializare înrudită, care fac parte din
echipa sa academică și care vor alcătui comisia de îndrumare a viitorului/viitoarei
doctorand/e: doamna lect.univ.dr. Daniela-Anca DETEȘEANU, doamna asist.univ.dr.
Carmen-Gina ACHIMESCU și doamna asist.univ.dr. Elena LAZĂR.
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