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L I S T A  D E  L U C R Ă R I 

 

 

Lector universitar doctor HOREA CRIŞAN 

 

 

1º Teza de doctorat 
 

T1 Justiţia constituţională instrument de garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

13.06.2009 (anul susţinerii) 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Vida 

Universitatea de Vest Timisoara 

Confirmare în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4698-14.08.2009 

 

2º Cărţi / cursuri publicate în edituri recunoscute (A1, A2, etc.), îndrumare publicate / 

culegeri de probleme (B1, B2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole teoretice 

redactate (C1, C2, etc.) cursuri proprii pe plan local sau pe Web, prin care se aduc 

contribuţii la dezvoltarea activităţilor didactice / profesionale (D1, D2, etc.) 
 

A1. Prenumele & numele, CRISAN HOREA, Justiţia constituţională instrument de garantare 

a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, Editura Mediamira, 2010, Cluj-Napoca, ISBN 978-

973-713-273-4 

 

Volume colective (numărul lor) 
 

C3. CRISAN HOREA, Bulgaria and Romania – History of present, Blagoevgrad, 2005 – ISBN 

978-954-680-404-4; 

 

3º Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute (E1, E2, etc.), articole / studii 

publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute (F1, F2, etc.), 

articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute (G1, 

G2, etc.), articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 

recunoscute din ţară şi din străinătate (H1, H2, etc.), articole / studii publicate în volumele 

unor manifestări ştiinţifice naţionale (I1, I2, etc.), lucrări prezentate la diferite seminarii / 

expoziţii, inovaţii etc. (J1, J2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii ştiinţifice la 

dezvoltarea domeniului. 

1. The confluence of Private International Law and EU Law – articol in curs de 

publicare; 

2. Interdependenta dreptului national fata de dreptul Uniunii europene, Ed. 

Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2015 -  ISBN 978-973-726-925-6; 

3. Actualitatea privind libera circulatie a fortei de munca in lumina reglementarilor 

europene, Ed. Limes&Argonaut, Cluj-Napoca, 2014 - ISBN 978-973-726-860-0; 



4. The influence of principle of subsidiarity in Constitutional Law, Ed. Hamangiu. 2013 

–ISSN 2344-5475; 

5. European Constitutionality, Ed. Pro Universitaria, 2013 – ISSN 1224-4015; 

6. New perspectives regarding the confluence of Public and Private Law, Cluj-Napoca, 

Ed. Hamangiu, 2012 – ISBN 978-606-522-873-3; 

7. O perspectiva asupra conflictelor de legi in viziunea Noului Cod Civil, Cluj-Napocam 

Ed. Pro Univeristaria, 2012, ISSN-4015;  

8. Procedura de invocare a exceptiei de neconstitutionalitate, Ed. Pro Universitaria, 

2011 – ISSN 1244-4015; 

9. Justitia constitutionala – Instument de grantare a drepturilor si libertatilor 

fundamentale, Cluj-Napoca, Ed. Mediamira, 2010 – ISBN 978-973-713-273-4; 

10. Controlul posterior de constitutionalitate, Ed. Pro Universitaria, 2009 – ISSN 1224-

4015; 

11. Cadrul general al exercitarii controlului posterior de constitutionalitate in Romania, 

Ed. Pro Universitaria, 2008 – ISSN 1224-4015;  

12. Obligativitatea normelor europene si ierarhia dintre acestea, Ed. Limes&Argonut, 

Cluj-Napoca, 2008 – ISBN 978-973-109-065-8; 

13. Bringing Evidence, Ed. WorldTeach, Timisoara, 2006 – ISSN1584-1075; 

 

4º Proiecte de cercetare-dezvoltare (K1, K2, etc.) pe bază de contract / grant, precum şi alte 

lucrări de cercetare-dezvoltare (L1, L2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la 

dezvoltarea mediului educaţional / cultural / economic / social etc. 

 

Drepturile fundamentale ale omului, Articol Broşură proiectul Centrul de Resurse pentru 

Romi Cluj, in parteneriat cu Ambasada Regatulu Tarilor de Jos, 2009; 

 



 

 

NOTĂ 

 

(1) Fiecare lucrare este prezentată, în limba în care a fost publicată / expusă, corespunzător 

structurii "i, ii, iii, iv, v, vi", unde: 

i - indicativul ( T1, T2 etc.; A1, A2, etc.; …), care se scrie "bold" la lucrările realizate 

după acordarea ultimului titlu didactic / grad profesional;  

ii - autorii în ordinea din publicaţie, cu scriere "bold" a candidatului;  

iii - titlul, scris "italic"; 

iv - editura sau revista sau manifestarea şi / sau alte elemente de localizare, după caz; 

v - intervalul de pagini din publicaţie, respectiv, pp …-…, numărul total de pagini, 

respectiv, … pg., sau alte date similare, după caz; 

vi - anul sau perioada de realizare, după caz. 

(2) În cadrul fiecărui grup de lucrări (A1, A2 etc.; B1, B2 etc. ; …), lucrările sunt în ordine 

invers cronologică. 

 

 

Data: _____________________ 

 


