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sesiunea septembrie 2014 

 
 
Subdomeniul de specializare: Drept public 
Specializările: Dreptul internaţional al drepturilor omului, umanitar, al refugiaţilor şi 
criminal; Drept comparat 
 
Număr de locuri de studenți-doctoranzi scoase la concurs: 2 (cumulat pentru ambele 
specializări) 
 
Criterii de selecţie: 
I. Criterii eliminatorii 
1. Inexistenţa stării de conflict de interese între conducătorul de doctorat şi candidat (a se 
vedea: https://sites.google.com/site/liviucp/ - pagina "Reguli academice proprii") 
2. Existenţa studiilor de specialitate şi a activităţii de cercetare ştiinţifică şi/sau didactică 
relevante 
3. Compatibilitatea temei de cercetare propuse de candidat cu activitatea de cercetare a 
conducătorului de doctorat. 
II. Criterii notate: 
1. Cunoaşterea generală a disciplinei şi a domeniului de specializare 
2. Justificarea importanţei şi actualităţii temei de cercetare propuse şi a metodelor de 
cercetare ce vor fi utilizate 
 
Modalitatea de verificare: 
1. Verificarea dosarului de înscriere - pentru criteriile eliminatorii 
2. Colocviu oral - pentru criteriile notate 
 
 
Tematica pentru colocviul oral (criteriul de selecție II.1.): 
A. Pentru specializarea Dreptul internațional al drepturilor omului, umanitar, al 
refugiaților și criminal 
1. Dreptul european material al drepturilor omului 
2. Contenciosul european al drepturilor omului 
B. Pentru specializarea Drept comparat 
1. Marile sisteme de drept 
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2. Metoda comparativă 
 
Bibliografia pentru colocviul oral (criteriul de selecție II.1.): 
A. Pentru specializarea Dreptul internațional al drepturilor omului, umanitar, al 
refugiaților și criminal 
1. Corneliu BÎRSAN, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe 
articole, ediţia a 2-a, C.H. Beck, Bucureşti, 2010 
2. Jean-François RENUCCI, Tratat de drept european al drepturilor omului 
(traducere), Hamangiu, Bucureşti, 2009 
3. Frédéric SUDRE, Drept european şi internaţional al drepturilor omului (traducere), 
Polirom, Iaşi, 2006 
4. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (www.echr.coe.int) 
B. Pentru specializarea Drept comparat 
1. Leontin Jean CONSTANTINESCO, Tratat de drept comparat, vol. I, II, III, All 
Beck, București, 1997, 1998, 2002 
2. Ioan LEȘ, Sisteme judiciare comparate, All Beck, București, 2002 
3. Mario G. LOSANO, Marile sisteme juridice. Introducere în dreptul european și 
extraeuropean, All Beck, București, 2005 
4. Victor Dan ZLĂTESCU, Drept privat comparat. Teoria generală a comparației 
drepturilor. Geografia juridică, Oscar Print, București, 1997 
 
Modalitatea de apreciere: 
1. Calificativ admis / respins la fiecare dintre criteriile eliminatorii. Este necesar 
calificativul admis la fiecare dintre criteriile eliminatorii. În cazul în care un candidat nu 
obține calificativul admis la toate criteriile eliminatorii, acesta nu mai participă la 
colocviul oral. 
2. Note de la 10 la 1 la fiecare dintre criteriile notate. Este necesară nota minimă 7 la 
fiecare dintre criteriile notate. 
3. Vor fi propuşi pentru înmatriculare ca studenţi doctoranzi candidaţii care obţin 
calificativul admis la toate criteriile eliminatorii şi nota cel puţin 7 la toate criteriile 
notate, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la criteriile notate, cu încadrare în 
numărul de posturi scoase la concurs, fără distincție în raport cu specializarea aleasă. 
 
Comisia de selecție: 
Selecția va fi realizată de conducătorul de doctorat, ajutat (cu vor consultativ) de două 
cadre didactice cu aceeași specializare ori cu o specializare înrudită: doamna 
asist.univ.drd. Daniela-Anca DETEȘEANU și domnul asist.univ.drd. Dragoș-Nicolae 
COSTESCU 
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