UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” din BUCUREŞTI
FACULTATEA DE DREPT
ŞCOALA DOCTORALĂ

RAPORT
Privind ciclul de studii universitare de DOCTORAT
Anul universitar 2010 – 2011
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti a organizat ciclul de studii
universitare de doctorat în domeniul DREPT, începând cu anul universitar
2004/2005, în baza Ordinului MECT nr. 3004/7.01.2004, prin care se acorda
Universităţii calitatea de Instituţie Organizatoare de Doctorat(I.O.D.)
Începând cu anul universitar 2005/2006, s-a organizat ciclul de studii
universitare de doctorat după noile reglementări, înfiinţându-se în acest scop
ŞCOALA DOCTORALĂ a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.
Indicatorii de evaluare a Şcolii doctorale sunt următorii:
1. Baza legală care reglementează activitatea de pregătire universitară prin
DOCTORAT:
- Legea învăţământului nr.84/1995, republicată cu completările şi
modificările în vigoare;
- Legea 288/2004, privind organizarea ciclurilor universitare de
studii;
- HG nr. 540/24.06.2005, privind organizarea şi desfăşurarea

doctorat, modificată prin HG nr. 1169/29.09.2005;
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- HG nr. 567/2005, privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de
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studiilor universitare de doctorat

- Ordinul MEC nr. 4491/6.07.2005, privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
- Ordinul MEC nr. 4843/1.08.2006, privind domeniile pentru studii
universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de
evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea
organizării studiilor universitare de doctorat;
- Ordinul MECT nr. 3004/7.01.2004, prin care se acordă
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti calitatea de
Instituţie Organizatoare de Doctorat, pentru domeniul drept;
- Ordinele

MECT

nr.

3026/12.01.2004,

3027/12.01.2004,

3028/12.01.2004 şi 3029/12.01.2004 prin care se aprobă transferul
activităţii de conducere de doctorat de la alte instituţii de
învăţământ superior

la Universitatea „Nicolae Titulescu” din

Bucureşti, după cum urmează: Prof.univ.dr. Nicolae Popa,
Prof.univ.dr.

Ion

Neagu,

Prof.univ.dr.

Vasile

Dobrinoiu,

Prof.univ.dr. Stanciu Cărpenaru;
- Ordinul MECT nr. 3003/7.01.2004 conferă calitatea de conducător
de doctorat Prof.univ.dr. Gabriel Boroi;
- Ordinul MECT nr. 5658/12.12.2005 conferă calitatea

de

conducător de doctorat Prof.univ.dr. Augustin Fuerea;
- Ordinul MECT nr. 3825/3.05.2006 conferă calitatea de conducător
de doctorat Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu;
- Ordinul MECTS nr. 4631/11.08.2010 confera calitatea de
conducator de doctorat Prof. Univ.dr. Ioan CHIŞ;

BEŞTELIU, de la Universitatea din Bucureşti.
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activitatii de conducere de doctorat a Prof.univ.dr. Raluca MIGA
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- Ordinul MECTS nr. 3717/28.04.2010 prin care se aproba transferul

- Ordinul MECTS

nr. 5679/19.11.2010

conferă calitatea de

conducător de doctorat Prof.Univ.dr. Viorel ROŞ.
- Decizia Rectorului Nr. 2099/4.11.2005 privind instituirea Şcolii
Doctorale;
- Carta Universitară a Universităţii „Nicolae Titulescu”;
- Regulamentul Universităţii „Nicolae Titulescu”din Bucureşti
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat, 2005, revizuit si completat în iulie 2009.
- Legea educatiei nationale. Legea nr.1/2011
- Codul studiilor universitare de doctorat.
2. Disciplinele fundamentale de drept la care s-a organizat ciclul de
doctorat.
a) Teoria generală a dreptului
b) Drept comunitar/Dreptul U.E
c) Drept civil
d) Drept penal
e) Drept procesual penal
f) Drept comercial
g) Drept internaţional public
h) Drept executional penal
i) Dreptul proprietăţii intelectuale
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j) Drept execuţional penal

3.

In anul universitar 2010/2011, numărul total al doctoranzilor

înmatriculaṭi la Ṣcoala doctorală din cadrul Facultăṭii de Drept a Universităṭii
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti a fost de 123 repartizaṭi pe sub-domenii, astfel:
- Drept procesual penal,Prof.univ.dr.Ion NEAGU

- 13

- Drept penal, Prof.univ.dr.Vasile DOBRINOIU

- 17

- TGD, Prof.univ.dr.Nicolae POPA

- 9

- Drept comercial,Prof.univ.dr.Stanciu CARPENARU

- 13

- Drept comunitar,Prof.dr.Augustin FUEREA

- 12

- Drept civil, Prof.univ.dr. Gabriel BOROI

- 16

- Drept civil, Prof.univ.dr. Liviu STĂNCIULESCU

- 15

- Drept internaţional public, Prof.univ.dr. Raluca Beşteliu - 8
- Drept execuţional penal, Prof.univ.dr. Ioan CHIŞ

- 10

- Dreptul proprietăţii intelectuale, Prof.univ.dr. Viorel ROŞ - 10
4.Resurse umane.
Conducători de doctorat:
◊ Prof.univ.dr. Nicolae Popa (disciplina Teoria generală a dreptului)
◊ Prof. univ.dr. Augustin FUEREA (disciplina Drept comunitar/Dreptul
U.E)
◊ Prof.univ.dr. Gabriel Boroi (disciplina Drept civil)
◊ Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu (disciplina Drept civil)
◊ Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu (disciplina Drept penal)
◊ Prof.univ.dr. Ion Neagu (disciplina Drept procesual penal)
◊ Prof. univ.dr. Stanciu Cărpenaru (disciplina Drept comercial)
(disciplina Drept executional penal)

◊ Prof.univ.dr. Viorel ROŞ (disciplina Dreptul proprietăţii intelectuale)
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◊ Prof.univ.dr. Ioan CHIŞ
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◊ Prof.univ.dr. Raluca Miga BEŞTELIU (Drept internaţional public

5. Capacităţile instituţionale au fost asigurate prin:
- Buna funcṭionare a Şcolii Doctorale ṣi a Consiliului Ştiinţific al Şcolii
Doctorale.
- Permanenta colaborare a Directorului Şcolii Doctorale cu conducătorii
de doctorat.
- Coordonarea activităṭii Secretariatului Şcolii Doctorale .
- Desfăṣurarea sesiunilor de examene din semestrele I ṣi II, pentru
doctoranzii admiṣi în septembrie şi decembrie 2010.
- Sustinerea proiectelor de Cercetare si a referatelor.
6. Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

s-a

concretizat prin atingerea următoarelor obiective:
- Stabilirea programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate, cu durata de 2 semestre, anual.
- Stabilirea programului de cercetare ştiinţifică, finalizat prin teza de
doctorat, cu durata de 4 semestre precum ṣi prin participarea
doctoranzilor la Sesiunile anuale de Comunicări ṣtiinṭifice cu
referate sau comunicări .
- Întocmirea contractului de studii doctorale şi semnarea acestuia de
către doctorand, conducător de doctorat şi directorul Şcolii
Doctorale.

fiind cuantificat cu 30 de credite.
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sistemul creditelor de studii transferabile (ECTS), fiecare semestru
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- Programul de pregătire universitară avansată a fost organizat în

La concursul de admitere pentru domeniul Drept, din lunile septembrie şi
decembrie 2010, s-au realizat următoarele rezultatele:
- înscrişi:

78 candidaţi

- admişi:

57 candidaţi

- respinşi:

21 candidaţi

Repartizarea candidaṭilor admiṣi în sesiunile septembrie şi decembrie 2010
este următoarea:
- Drept civil (G.Boroi)

- 5

- Drept civil (L. Stănciulescu)

- 7

- Drept comercial

- 6

- Drept comunitar

- 4

- Drept penal

- 7

- Drept procesual penal

- 1

- T.G.D.

- 2

- Drept international public

- 5

- Drept executional penal

- 10

- Dreptul proprietăţii intelectuale - 10
7. Baza materială şi cercetarea ştiinţifică
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juridice al Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.
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Activitatea de cercetare ṣtiinṭifică se desfăṣoară în cadrul Centrului de cercetări

Laboratorul de informatică asigură un acces facil la informaṭiile referitoare la
studiile universitare de doctorat, asistenţă tehnică şi dotare cu aparatură tehnică şi
Soft, cu implicaţii naţionale şi internaţionale.
S-au completat sursele bibliografice al Bibliotecii Universităţii cu apariţii
noi de cursuri, tratate, reviste din ţările Uniunii Europene.
S-a continuat editarea în revista destinată publicării rapoartelor de cercetare
ştiinţifică ale doctoranzilor, intitulată „Condica Doctorandului”, revista acreditata
CNSIS.
S-a reactualizat pagina web a universităţii cu cele mai recente informaţii
referitoare la: durata studiilor, cerinţe specifice de admitere, de prelungire sau
întrerupere a studiilor universitare de doctorat, domenii fundamentale de cercetare,
tematica anuală, taxe de studii, rezumatele tezelor de doctorat etc. pentru a se
asigura transparenţa informaţiilor de interes public.

8. Rezultate finale
In cursul anului universitar 2010-2011 (1 octombrie 2010 – 30 septembrie
2011) au fost susţinute 19 teze de doctorat, după cum urmează:
- Drept (penal) - 5 teze
1. Drd. Alina Dumitraşcu- „ Genocidul şi tratamentele neomenoaseinfracţiuni care aduc atingere valorilor fundamentale protejate de
dreptul internaţional”
2. Drd. Anghel Irina Gabriela-“ Alternativele detenţiunii în dreptul
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penal roman”

3. Drd.Petre Niţu Silvia – “Protecţia penală a sistemului financiarbancar împotriva infracţiunii de spălare a banilor”
4. Drd. Rădulescu Mihai-“ Infracţiuni la regimul circulaţiei pe
drumurile publice”
5. Drd.Encescu Florin-“ Criminalitatea informatică”
- Drept (procesual penal) - 1 teză
Drd. Bucurenciu Gabriela-Alina - „ Măsurile preventive în legislaţia
românească şi unele aspecte comparative cu legislaţia europeană”

- Drept (comercial)

- 2 teze

1. Drd. Herovanu Alexandrescu Lucia Valentina- „ Fondul de
comerţ”
2. Dogaru Dan Mihail- „Contractul de Agenţie”
- Drept civil (Prof. dr. G. BOROI)

- 6 teze

1. Drd.Florescu Cristina –Maria- „Răspunderea civilă
preofesională”.
2. Drd. Gheorghe Cristina Marilena-„Studiu comparativ privind
instituţia publicităţii imobiliare”.
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3. Cojocaru Postelnicu Lucreţia Albertina-“ Drepturile creditorilor

4. Magherescu Stoian Mirela Alexandra-„ Implicaţiile jurisprudenţei
Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra dreptului intern în
materia proprietăţii”.
5. Panait Nemeş Marinela- „Contractul de asigurare de răspundere
civilă“.
6. Ilie Alexandru- „Garanţii reale mobiliare”.

- Drept civil (Prof. Dr.L.STĂNCIULESCU)

- 3 teze

1. Drd. Vasile Gabriel Gicu- „Donaţia de organe, ţesuturi şi celule”
2. Drd. Drumariu Cornel- “Vânzarea produselor profesioniştilor către
cumpărătorii-consumatori”
3. Drd. Ciobanu Dobrescu Andreia- „Asigurarea de bunuri”

- T.G.D

- 1 teză

Drd. Comşa Anghel Elena- „ Principiile generale ale dreptului”
- Drept international public - 1 teză
Drd. Nichifor Adina-Laura – „Răspunderea internaţională a statelor
pentru încălcarea normelor imperative ale dreptului internaţional”
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- Drept comunitar/Dreptul Uniunii Europene- 1 teză

Drd. Petrescu Oana Măriuca- „ Reguli de procedură aplicabile în faţa
instanţelor Uniunii Europene”
Este important să menṭionăm că 11 doctoranzi din această categorie au
primit confirmarea titlului de doctor de către Ministerul Educaṭiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
In cursul anului universitar 2010/2011, din cauza neîndeplinirii obligaṭiilor
prevăzute în planul de pregătire au fost exmatriculaṭi 2 doctoranzi.Cei 2doctoranzi
exmatriculati sunt:
- Răducanu Andreea - Prof.dr.Stanciu CARPENARU;
- Ilie Cristian Răzvan -Prof.dr. Gabriel BOROI;

Prof.univ.dr.
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Vasile DOBRINOIU

