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1. Introducere 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti s-a constituit ca unitate de 
învăţământ superior în cadrul Fundaţiei de Drept şi Relaţii Internaţionale 
''Nicolae Titulescu”, care a luat naştere pe baza actului constitutiv din data de 
17.12.1990, prin sentinţa civilă nr. 26.09.01.1991 a Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti, rămasă definitivă. La înfiinţarea Fundaţiei, Universitatea a avut 
denumirea de Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale „Nicolae Titulescu”. 
Odată cu înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a schimbat denumirea în 
Universitatea „Nicolae Titulescu” conform sentinţei civile din 14.06.1999. Prin 
Legea nr. 241/2002 Universitatea „Nicolae Titulescu” se înfiinţează ca instituţie 
de învăţământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat, parte a 
sistemului naţional de învăţământ. 

Sediul Universităţii este în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4. 
Universitatea este persoană juridică fără scop lucrativ (non-profit), dispunând 
de patrimoniu propriu, corespunzător standardelor naţionale. 

În cadrul universităţii „Nicolae Titulescu” funcţionează trei facultăţi: 
Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice şi Facultatea de Ştiinţe 
Sociale şi Administrative. 

Facultatea de Drept cuprinde programul de studii „Drept” (acreditat) şi 
programul de studii „Drept european şi internaţional” (autorizat, conform H.G. 
nr. 966/2011, sub denumirea „Drept comunitar”). De asemenea, funcționează 5 
programe de studii universitare de masterat acreditate: „Dreptul afacerilor”, 
„Drept internaţional şi comunitar” şi „Ştiinţe penale”, „Drept financiar-bancar şi al 
asigurărilor” şi „Carieră judiciară”. 

Facultatea de Ştiinţe Economice cuprinde 5 programe de studii de licenţă: 
„Finanţe şi Bănci” (acreditat), „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” 
(acreditat), „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” (autorizat), 
„Administrarea Afacerilor” (autorizat), „Marketing” (autorizat) şi 7 programe de 
studii de master, dintre care 4 sunt în domeniul finanţe (”Management financiar-
bancar şi bursier”, „Finanţe şi asigurări”, „Finanţe publice şi politici fiscale 
naţionale şi comunitare”, „Finanţarea proiectelor de mediu”) şi 3 sunt în 
domeniul contabilitate („Management contabil, audit şi expertiză contabilă”, 
„Audit financiar, control şi audit intern”, „Contabilitatea şi auditul entităţilor 
economice”). 

Universitatea îşi asumă desfăşurarea activităţii pe trei planuri majore: 
activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, relaţia cu societatea. 

a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea 
dezvoltării unui învăţământ centrat pe student şi necesitatea racordării nivelului 
de pregătire a absolventului în acord cu cerinţele dictate de piaţa muncii.  

b) O componentă importantă a misiunii universităţii o constituie şi 
dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea rezultatelor 
cercetării şi organizarea studiilor universitare de doctorat. 

În cadrul universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe 
baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt privind 
cercetarea, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea 
desfăşurată în legătură cu ciclul de studii masterale şi a celor de licenţă. 

c) Dezvoltarea relaţiei universităţii cu societatea este o altă 
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componentă importantă a misiunii asumate. Pe această linie, sunt întreprinse 
acţiuni diferite menite să transforme prezenţa Universităţii „Nicolae Titulescu” în 
viaţa societăţii într-o constantă. 

Prezentul raport privind starea universităţii, elaborat în conformitate cu 
dispoziţiile art. 130 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei 
naţionale, cuprinde informaţii relevante pentru anul universitar 2013-2014, 
respectiv pentru anul calendaristic 2014, după cum urmează: 

a) informaţiile privind situaţia programelor de studii, personalul instituţiei, 
asigurarea calităţii activităţilor din cadrul universităţii, situaţia respectării eticii 
universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, situaţia posturilor vacante şi 
situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente, au în 
vedere anul universitar 2013-2014; 

b) informaţiile privind situaţia financiară a universităţii şi rezultatele 
activităţii de cercetare ştiinţifică sunt prezentate având în vedere anul 
calendaristic 2014. 

 

2. Situaţia financiară a universităţii pentru anul calendaristic 2014 

 

VENITURI TOTALE  2014  - lei - 15.531.616 

CHELTUIELI TOTALE  2014   - lei - 14.376.375 

EXCEDENT 2014 – lei - 1.155.241 

 
In anul fiscal 2014 s-au realizat următoarele categorii de venituri: 
 

Categoria de venit Total venit realizat – lei - Observaţii 

Venituri din studii si 
cercetare științifică 

150.532 Taxe sesiunea CKS 
2014 : 22.718 lei și 
finanțare Erasmus: 
127.814 lei 

Venituri din închiriere 
spații  

260.441 Diverse contracte de 
închiriere 

Donații și sponsorizări 67.079 Diverse contracte de 
sponsorizare si de 
donație 

Dobânzi bancare 189.674 Plasamente la  2 
bănci 

Taxe școlarizare 
(licență+master+doctorat) 

12.836.958  

Taxe cazare cămin 
studențesc 

1.994.664 Cazare studenți din 
universitate și din alte 
universități 

Alte venituri 32.268 Rabat comercial 
achiziții cărți, Școala 
de vară 2014, 
diferență curs 
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valutar,etc. 

TOTAL 15.531.616  

             
Venituri 2014 din taxe de şcolarizare realizate pe forme de studii 
 

Facultatea (val. 
încasări lei) 

Studii de 
licenţă 

Studii de 
masterat 

Studii de 
doctorat 

T O T A L 
2014 

DREPT 7.022.647 808.972 415.000 8.246.619 

 Pondere venituri in 
Total venituri 

67.046 39.54   63.75 

STIINTE POLITICE SI 
ADMINISTRATIVE 

1.060.645 906.022 0 1.966.667 

 Pondere venituri in 
Total venituri 

10.13 44.28   15.20 

STIINTE ECONOMICE 2.391.007 330.965 0 2.721.972 

 Pondere venituri in 
Total venituri 

22.83 16.18   21.04 

TOTAL INCASARI 
TAXE 

10.474.299 2.045.959 415.000 12.935.258 

 Pondere venituri in 
Total venituri 

100.000 100.00   100.00 

RESTITUIRI TAXE        -98.300 

TOTAL GENERAL 
Venituri taxe  

      12.836.958 

 
 

Din totalul cheltuielilor, în valoare de 14.376.375 lei,  precizăm că 
74.42% au reprezentat cheltuieli cu salariile (în valoare absolută 10.699.909 
lei). 

Cheltuielile cu salariile au reprezentat 68.89% din totalul veniturilor 
realizate. 

În anul 2014, la capitolul investiţii, s-a finalizat construcţia unui ascensor în 
corpul A din universitate, a cărui valoare totală a fost de 309.516 lei (construcţie 
plus valoare utilaj ascensor). 

Capacitatea de cazare în căminul studenţesc este de 150 camere cu total 
450 paturi. Gradul de ocupare în anul 2014 a fost de 87.94 %. 

 
3. Situaţia programelor de studii/specializări 
3.1. Programele de studii ale Facultăţii de ştiinţe economice în anul 

universitar 2013-2014 
 

Domeniul 
Programul de 
studii 

Forma de 
învăţământ (cu 
frecvenţă, IF/ la 
distanţă, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Finanţe 
Studii universitare de licenţă 

Finanţe şi Bănci IF 3 ani 180 Acreditare HG 
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credite 1609/2004, 
HG 707/2012    

ID 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
87/2011, HG 
707/2012              

Studii universitare de master 

Finanţe şi 
asigurări 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4644/2008,  
OM 4945/2012 

Finanţe publice şi 
politici fiscale 
naţionale şi 
comunitare     

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare  
OM 
4644/2008, 
OM 4945/2012 

Management 
financiar-bancar şi 
bursier 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4644/2008, 
OM 4945/2012 

Finanţarea 
proiectelor de 
mediu 

IF 4 semestre 120 
credite 

HG 581/2013 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Managementul 
pieţelor financiar-
bancare 

 3 module 
(174 ore) 

 

18 credite 
 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Management 
financiar si relaţii 
economice 
internaţionale 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 
 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Managementul 
investiţiilor 
publice si private 
cu finanţare 
naţională si 
europeană 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Contabilitate 

Studii universitare de licenţă 

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune 

IF 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
631/2010, HG 
707/2012, HG 
493/2013          

ID 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
87/2001, HG 
707/2012, HG 
493/2013          

Studii universitare de master 

Management 
contabil, audit şi 
expertiză contabilă 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
5483/2011, 
OM 
4945/2012, 
HG 581/2013 

Contabilitatea şi 
auditul entităţilor 
economice 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
581/2013 

Audit financiar, IF 4 semestre 120 Acreditare HG 
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control şi audit 
intern 

credite 581/2013 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Managementul, 
contabilitatea si 
auditul proiectelor 
cu finanţare 
europeană 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 
Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Metodologia 
elaborării 
manualului de 
politici şi 
proceduri 
contabile  

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

 
 

Administrarea 
Afacerilor 

Studii universitare de licenţă 

Economia 
comerţului, 
Turismului şi 
Serviciilor 

IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
635/2008, HG 
707/2012, HG 
493/2013           

ID 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
1093/2009, 
HG 707/2012, 
HG 493/2013          

Administrarea 
Afacerilor 

IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013           

ID 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
966/2011, HG 
707/2012, HG 
493/2013                

Marketing 

Studii universitare de licenţă 

Marketing 

IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013          

ID 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
966/2011, HG 
707/2012, HG 
493/2013                 

3.2. Programele de studii ale Facultăţii de drept în anul universitar 

2013-2014 

 

Domeniul 
Programul de 
studii 

Forma de 
învăţământ (cu 
frecvenţă, IF/ la 
distanţă, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Drept 

Studii universitare de licenţă 

Drept 

IF 4 ani 240 
credite 

Acreditare 
Legea nr.  
241/2002, HG 
707/2012 şi 
HG 69/2013     
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ID 4 ani 240 
credite 

Acreditare  HG 
966/ 2011, HG 
707/2012 şi 
HG 69/2013    
  

Drept european şi 
internaţional 

IF 4 ani 240 
credite 

Acreditare 
ARACIS 2012, 
HG 707/2012 
şi HG 69/2013 
     

Drept 

Studii universitare de master 

Carieră judiciară IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, 
OM 4945/2012 

Drept financiar, 
bancar  şi al 
asigurărilor 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, 
OM 4945/2012 

Drept internaţional 
şi comunitar 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, 
OM 4945/2012 

Dreptul afacerilor IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, 
OM 4945/2012 

Ştiinţe penale 
IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, 
OM 4945/2012 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

Principalele 
instituţii juridice 
ale noului Cod 
civil 

 3 module 
260 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Drept european şi 
internaţional 

 3 module 
240 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Dreptul Uniunii 
Europene 

 3 module 
240 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.2
013 

Studii universitare de doctorat 

 

3.3. Programele de studii ale Facultăţii de ştiinţe sociale şi 

administrative în anul universitar 2013-2014 

 

Domeniul 
Programul de 
studii 

Forma de 
învăţământ (cu 
frecvenţă, IF/ la 
distanţă, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Ştiinţe 
administrative 

Studii universitare de licenţă 

Administraţie 
publică 

IF 3 ani 180 
credite 

 

ID 3 ani 180 
credite 

 

http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
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Poliţie locală IF 3 ani 180 
credite 

 

Studii universitare de master 

 IF 4 semestre 120 
credite 

 

 IF 4 semestre 120 
credite 

 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 

     

Relaţii 
internaţionale 
şi studii 
europene 

Studii universitare de licenţă 

Relaţii 
internaţionale şi 
studii europene 

IF 3 ani 180 
credite 

 

 
 
4. Situaţia studenţilor înmatriculaţi şi a promovabilităţii pentru anul 

universitar 2013-2014 
4.1. Facultatea de științe economice 
I. Studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Finanţe Bănci 

- - - 

II 59 49 83% 

III 60 39 65% 

TOTAL 119 88 73% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

100 48 48% 

II 60 41 68% 

III 33 19 57% 

TOTAL 193 108 55% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Economia Comerţului şi 

Turismului 

 -  

II - -  

III 39 22 56% 

TOTAL 39 22 56% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Administrarea Afacerilor 

150 92 61% 

II - - - 

III 40 28 70% 

TOTAL 190 120 63% 
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Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Marketing 

- - - 

II 105 95 90% 

III 30 7 23% 

TOTAL 135 102 75% 

 
II. Studii universitare de licență învăţământ la distanţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014)) 

% 

I  
ID 

 
Finanţe Bănci 

47 43 91% 

II 42 34 80% 

III 39 4 10% 

TOTAL 128 81 63% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
ID 

 
Contabilitate şi Informatică de 

Gestiune 

50 50 100% 

II 63 54 85% 

III 35 19 54% 

TOTAL 148 123 83% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
ID 

 
Administrarea Afacerilor 

50 40 80% 

II 36 33 91% 

III - -  

TOTAL 86 73 84% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
ID 

 
Marketing 

51 48 94% 

II 45 43 95% 

III - - - 

TOTAL 96 91 94% 

 
III. Studii universitare de master  

 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I Management Financiar Bancar şi Bursier 45 39 86% 

II 44 39 88% 

TOTAL 89 78 87% 

 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 



Pagina 11 din 52 
 

I Finanţe şi Asigurări -  - 

II 44 33 75% 

TOTAL 44 33 75% 

 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I Finanţe Publice, Politici Naţionale şi 
Comunitare 

-   

II 35 34 97% 

TOTAL 35 34 97% 

 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I Management Contabil, Audit şi Expertiză 
Contabilă  

65 48 73% 

II 43 38 88% 

TOTAL 108 86 79% 

 

Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I Contabilitatea şi auditul entităţilor economice 57 47 82% 

TOTAL 57 47 82% 

 

 
4.2. Facultatea de drept 
 
I. Studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
 

IF 

 
Drept 

450 328 72% 

II 360 309 85% 

III 304 285 93% 

IV 395 377 95% 

TOTAL 1509 1299 86% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Drept European şi Internaţional 

182 105 57% 

II 110 94 85% 

III 47 45 95% 

IV - -  

TOTAL 339 244 72% 

 
II. Studii universitare de licență învăţământ la distanţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014)) 

% 

I   150 102 68% 
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II ID Drept 140 117 83% 

III 128 117 91% 

IV 565 538 95% 

TOTAL 983 874 89% 

 
III. Studii universitare de master  

 
Anul de 
studiu 

Programul de studii 
DREPT 

Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I Carieră judiciară 68 66 97% 

I Ştiinţe penale 65 56 86% 

I Dreptul afacerilor  57 48 84% 

I Drept financiar bancar şi al asigurărilor 30 21 70% 

I Drept internaţional şi comunitar 30 26 86% 

TOTAL 250 217 87% 

 
4.3. Facultatea de științe sociale și administrative 

 
I. Studii universitare de licență învăţământ cu frecvenţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Administraţie Publică 

68 42 62% 

II 57 51 89% 

III 20 17 85% 

TOTAL 145 110 76% 

 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014) 

% 

I  
IF 

 
Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene 

75 40 53% 

II 47 39 82% 

III 41 36 87% 

TOTAL 163 115 71% 

 
II. Studii universitare de licență învăţământ la distanţă 

 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2013/2014) 

Nr. studenți 
promovați 

(30 IX 2014)) 

% 

I  
ID 

 
Administraţie Publică 

75 48 64% 

II 65 56 86% 

III 38 27 71% 

TOTAL 178 131 74% 

 
4.4. Şcoala doctorală 
În urma desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat au fost  declaraţi admişi şi înmatriculaţi (începând cu data de 01 
octombrie 2013) un număr de 10 studenţi-doctoranzi, după cum urmează: 
Buşcă Amelia-Raluca, Chihaia Gabriela Nicoleta, Constantinescu Mircea, Iugan 
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Andrei Viorel, Mateescu Alexandru, Petrescu Răducu Marian, Puşcaşu Andrei 
Lucian, Rădulescu Tudor-Vlad, Suru Amir-Sorin şi Voitaşec Dan-Iulian. 

Pe parcursul anului universitar 2013-2014 au susţinut public teza de 
doctorat 12 studenţi-doctoranzi, după cum urmează: Molnar Gabriela 
(Fierbinteanu), Mihalcea Dana Simona (Arjoca), Militaru Ionut, Celea Cristina, 
Păun Alina Gabriela, Moise Mihaela (Rotaru), Cristea Matei Iulian, Bărbăţeanu 
Valentina, Niculescu Bucura (Ionescu), Visea Livia, Şandor Anamaria Veronica 
( Fuduli) şi Negură Laura-Cristiana (Spătaru- Negură). Tuturor li s-a atribuit titlul 
de doctor, în domeniul Drept, prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale. 

Pe parcursul anului universitar 2013-2014, următorii studenţi-doctoranzi au 
beneficiat de prelungirea stagiului doctoral: Al-Kawadri Lamya Diana, 
Andronache Gabriel, Anghel Irina, Arjoca Alexandru, Bendeac Adrian Nicuşor, 
Celea Cristina, Cristea Matei, Cucer Irina Lisnic, Grama Ioana (Dimitriu), Dinu 
Elena Raluca, Dinu Dana, Dumbravă Edgar Laurenţiu, Dumitru Cornelia, 
Geamănu Radu Florin, Hărătău Adrian, Ionescu Ovidia Janina, Mihalcea Silvia, 
Rotaru Mihaela ( Moise), Munteanu Cristina, Nazat Bogdan, Oprea Maria, 
Onişor Mihai Daniel, Pintea Cristian-Dan, Pop Monica, Puiu Nan Rareş 
Sebastian, Sinescu Mircea, Pop Sorana Alina Catinca, Savu Mariana, Slavoiu 
Radu, Sterescu Delia, Străteanu Amalia, Strătulă Andreea Iulia, Şaguna 
Monica-Elena, Tamaş Eniko (Damaschin), Tomescu Viorel, Tită Violeta Dana şi 
Tiţa Ioana Cristina. 

Pe parcursul anului universitar 2013-2014, următorii studenţi-doctoranzi au 
beneficiat de întreruperea stagiului doctoral: Chiţoiu Luana, Circa Honorius, 
Dinică Dumitru, Iacob Oana Adriana, Ivănescu Ovidiu, Jilcu Ana Maria, Larion 
Iuliana-Mădălina şiPârvescu (Ezer) Oana. 

De asemenea, în anul universitar 2013/2014, următorii studenţi-
doctoranzi au beneficiat de perioadă de graţie: Ghiculescu Adrian Remus, Otto 
Anca-Raluca şi Păun Alina Gabriela. 

 

5. Situaţia personalului instituţiei 

5.1. Situaţia personalului pe universitate 

La data de 1 octombrie 2013, situaţia personalului universităţii era 
următoarea: 

Nr. 
crt. 

Numărul total al posturilor didactice legal constituite 122 

01 

Numărul total al personalului didactic titular
1
, cu funcţia de bază  în universitate 80 

din 
care 

2.1.  Profesori
2
 12 

2.2.  Conferenţiari 16 

2.3.  Lectori  34 

                                                           
1
 Personal didactic titular: personal didactic care ocupă o funcţie didactică în universitate, 

obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii; se raportează numai 
salariaţii care au optat pentru funcţia de bază în universitate (locul de muncă principal). 
2
 Se iau  în considerare numai profesorii şi conferenţiarii pentru care s-a emis decizie a 

rectorului de numire pe post, până la data de 30 septembrie 2013. 
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2.4.  Asistenţi 9 

2.5.  Preparatori 9 

02 

Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiinţific de doctor
3
 31 

din 
care 

3.1.  Lectori / Şefi de lucrări 29 

3.2.  Asistenţi 2 

03 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  în universitate, 
care nu a împlinit vârstă de 36 de ani (până la data de 30  septembrie 2013) 

26 

din 
care 

4.1.  Profesori  0 

4.2.  Conferenţiari 0 

4.3.  Lectori  15 

4.4.  Asistenţi 5 

4.5.  Preparatori 6 

04 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  în universitate, 
care a împlinit vârstă de 65 de ani (până la data de 30 septembrie 2013) 

0 

din 
care 

5.1.  Profesori 0 

5.2.  Conferenţiari 0 

5.3.  Lectori  0 

5.4.  Asistenţi 0 

05 

Numărul total al personalului didactic asociat: 20 

din 
care 

6.1.  Profesori 12 

6.2.  Conferenţiari 2 

6.3.  Lectori  5 

6.4.  Asistenţi 1 

06 Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică 17 

07 

Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit vârsta de 65 de 
ani (până la data de 30 septembrie 2013) 

13 

din 
care 

8.1.  Profesori 12 

8.2.  Conferenţiari 1 

8.3.  Lectori  0 

8.4.  Asistenţi 0 

08 Numărul total al personalului didactic auxiliar 21 

09 Numărul total al personalului administrativ
4
 17 

  
 

   

5.2. Situaţia personalului Facultăţii de drept 

 
În anul universitar 2013-2014, Facultatea de drept a avut un număr de 68 

cadre didactice, grupate pe trei departamente, astfel: 
 

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE PENALE 

                                                           
3
 Se iau  în considerare numai cadrele didactice pentru care titlul de doctor a fost confirmat prin 

ordin de ministru, până la data de 30 septembrie 2013. 
4
 Cu excepţia personalul administrativ din serviciile sociale (cămine, cantine). 
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Director:  prof. univ. dr. Ioan Chiş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 
Director: prof. univ. dr. Viorel Roş 

 

Nr. crt. Gradul didactic Nume prenume 

1.  Prof. univ. dr. Gabriel Boroi 

2.  Prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu 

3.  Prof. univ. dr. Dragoş Sitaru  

4.  Prof. univ. dr. Valer Dorneanu 

5.  Conf. univ. dr. Cristian Gheorghe 

6.  Conf. univ. dr. Dan Lupaşcu 

7.  Conf. univ. dr. Vasile Nemeş 

8.  Conf. univ. dr. Gabriel Uluitu 

9.  Lect. univ. dr. Ion Dragne 

10.  Lect. univ. dr. Dragoş Dumitru 

11.  Lect. univ. dr. Anca Gheorghe 

12.  Lect. univ. dr. Ştefan Naubauer 

13.  Lect. univ. dr Ioana Pădurariu 

14.  Lect. univ. dr. Anca Sinescu 

15.  Lect. univ. dr. Alexandru Sitaru 

16.  Asist. univ. dr. Mihaela Ionescu 

17.  Asist. univ. drd. Paul Buta 

18.  Prep. univ. drd. Bogdan Nazat 

19.  Dr. Gabriela Fierbinţeanu 

20.  Dr. Andrei Grimberg 

21.  Dr. Ionuţ Militaru 

Nr. crt. Gradul didactic Nume prenume 

01.  Prof.univ.dr. Ion Neagu 

02.  Prof. univ. dr Traian Dima 

03.  Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu 

04.  Conf. univ. dr. Mircea Damaschin 

05.  Conf. univ. dr. Mirela Gorunescu 

06.  Conf. univ. dr. Bogdan Micu 

07.  Lect. univ. dr. Constantin Nedelcu 

08.  Lect. univ. dr. Maxim Dobrinoiu 

09.  Asist. univ. drd. Mircea Sinescu 

10.  Prep. univ. drd. Lamya Diana Al-Kawadri 

11.  Dr. Rodica Aida Popa 

12.  Drd. Adrian Hărătău 

13.  Drd. Edgar Dumbravă 

14.  Drd. Alina Bucurenciu 

15.  Drd.  Dantes Marcovici 

16.  Drd. Alina Păun 

17.  Drd.  Radu Slăvoiu 
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22.  Drd.  Carla Anghelescu 

23.  Drd.  Valentin Cocean 

24.  Drd. Paul Comşa 

25.  Drd. Raluca Dinu 

26.  Drd.  Delia Teohari 

 
DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 
 Director: conf. univ. dr. Claudia Cliza 

 

Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 

01.  Prof. univ. dr. Augustin Fuerea 

02.  Prof. univ. dr. Nicolae Popa 

03.  Prof. univ. dr. Ioan Muraru 

04.  Prof. univ. dr. Emil Molcuţ 

05.  Prof. univ. dr. Raluca Miga Beşteliu 

06.  Conf. univ. dr. Beatrice Onica Jarka 

07.  Conf. univ. dr. Roxana Popescu 

08.  Lect. univ. dr. Bogdan Aurescu 

09.  Lect. univ. dr. Andrei Muraru 

10.  Lect. univ. dr. Elena Anghel 

11.  Lect. univ. dr. Cornelia Ene Dinu 

12.  Asist. univ. dr. Elena Ştefan 

13.  Asist. univ. dr. Alina Conea 

14.  Asist. univ. drd. Laura Spătaru Negură 

15.  Asist. univ. drd. Erhard Niculescu  

16.  Prep. univ. drd. Sorana Pop 

17.  Drd. Oana Iacob 

18.  Dr. Dumitru Big 

19.  Drd. Alina Axinte 

20.  Drd. Viorel Tomescu 

21.  Drd. Oana Dumitriu 

22.  Drd. Oana Ezer 

5.3. Situaţia personalului Facultăţii de ştiinţe economice 

În anul universitar 2013-2014, Facultatea de ştiinţe economice a avut un 
număr de 52 cadre didactice, grupate pe două departamente, astfel: 

 
DEPARTAMENTUL DE FINANTE SI CONTABILITATE 

Director: lect. univ. dr. Mariana GURĂU 
 

Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 

01.  Prof. univ. dr. Olteanu Alexandru 

02.  Prof. univ. dr. Mărgulescu Serghei 
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Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 

03.  Prof. univ. dr. Vasile Valentina 

04.  Prof. univ. dr. Oancea Bogdan 

05.  Conf. univ. dr. Grigore Maria 

06.  Conf. univ. dr. Ionescu Adela 

07.  Conf. univ. dr. Stoica Emilia 

08.  Conf. univ. dr. Sandu Gheorghe 

09.  Conf. univ. dr. Rădoi Mădălina 

10.  Conf. univ. dr. Teodorescu Sandra 

11.  Lect. univ. dr. Dumitru Paula 

12.  Lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela 

13.  Lect. univ. dr. Jula Marius 

14.  Lect. univ. dr. Gurău Mariana 

15.  Lect. univ. dr. Matei Cristina 

16.  Asist. univ. dr. Panait Nicoleta 

17.  Prep. univ. drd. Stroe Andreea 

18.  Prep. univ. drd. Ştefan Duicu Viorica 

 
DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR SI MARKETING 

Director: Lect. univ. dr. Mihaela ILIESCU  
 

Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 

01.  Prof. univ. dr. Jula Nicoleta 

02.  Prof. univ. dr. Olaru Liviu 

03.  Conf. univ. dr. Stanciu Costel 

04.  Lect. univ. dr. Iliescu Mihaela 

05.  Lector univ. dr. Mărgulescu Elena 

06.  Lector univ. dr. Voicu Mirela 

07.  Lector univ. dr. Creţan Adina 

08.  Asist. univ. drd. Diamandescu Andrei 

09.  Prep. univ. drd. Platon Otilia 

10.  Prep. univ. drd. Popescu Loredana 
 

5.4. Situaţia personalului Facultăţii de ştiinţe sociale şi administrative 

În anul universitar 2013-2014, Facultatea de ştiinţe sociale şi 
administrative a avut un număr de 27 cadre didactice, grupate în cadrul 
Departamentului de ştiinţe politice şi administrative. 

 
Director departament: 

Conf. univ. dr. Elena Nedelcu 
 

Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 
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Nr. crt. Gradul didactic Numele şi prenumele 

01.  Prof. univ. dr. Cornescu Viorel  

02.  Prof. univ. dr. Hotcă Mihai  

03.  Prof. univ. dr. Purda Nicolae  

04.  Prof. univ. dr. Popeangă Petre  

05.  Prof. univ. dr. Stanciu Sica  

06.  Lect. univ. dr. Caraiman Carmen  

07.  Lect. univ. dr. Cerkez Mirela   

08.  Lect. univ. dr. Cornescu Alexandru  

09.  Lect. univ. dr. Neagu Camelia  

10.  Lect. univ. dr. Nicolescu Valentin Quintus 

11.  Lect. univ. dr. Nila Stratone Mirela  

12.  Lect. univ. dr. Radu Carmen  

13.  Lect. univ. dr. Radu Liviu  

14.  Lect. univ. dr. Velicu Dan  

15.  Lect. univ. dr. Antoniu Bogdan  

16.  Lect. univ. dr. Bragadireanu Carmen  

17.  Lect. univ. dr. Ştefănescu Marian 

18.  Lect. univ. dr. Ungureanu Radu Sebastian  

19.  Lect. univ. drd. Deleanu Diana  

20.  Lect. univ. drd. Gheorghe  Denise  

21.  Conf. univ. dr. Brăgaru Constantin  

22.  Conf. univ. dr. Ţăranu Andrei  

23.  Asist. univ. dr. Neaga Diana Elena  

24.  Asist. univ. dr. Novac Mihai  

25.  Asist. univ. drd. Bucur Felicia  

26.  Asist. univ. drd. Lulescu Maria  

27.  Asist. univ. Tanasescu Daniela  

 

5.5. Posturile scoase la concurs în anul universitar 2013-2014 

Posturile didactice vacante din Universitatea “Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti au fost scoase la concurs prin publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, nr. 519/18.12.2013, după cum urmează: 

1. Profesor - poziţia 2, Departamentul de Ştiinţe penale, Facultatea de 
drept, disciplinele: Instituţii de drept procesual; Instituţii de drept procesual I; 
Instituţii de drept procesual II; Drept procesual penal partea generală I; Drept 
procesual penal partea generală II. 

2. Profesor poziţia 5, Departamentul de Drept privat, Facultatea de drept 
disciplinele Drept Internaţional privat, Dreptul familiei, Organizare judiciară 

3. Lector, poziţia 10, Departamentul de Drept public, Facultatea de drept, 
disciplinele: Drept administrativ I, Drept administrativ II 

4. Conferenţiar, poziţia 16, Departamentul Finanţe şi Contabilitate, 
Facultatea de Ştiinţe economice, disciplinele: Monedă, Instituţii de credit, Pieţe 
de capital, Management de portofoliu, Marketing financiar-bancar 
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5. Conferenţiar, poziţia 4, Departamentul Administrarea Afacerilor şi 
Marketing, Facultatea de Ştiinţe economice, disciplinele: Sisteme informatice de 
gestiune, Informatică în afaceri,  Bazele tehnologiei informaţiei, Cybermarketing 

6. Profesor, poziţia 6, Departamentul de Ştiinţe Politice şi Administrative, 
Facultatea de Ştiinţe sociale şi administrative, disciplinele: Introducere în 
sociologie, Cultură şi acţiune civică, Sociologia relaţiilor internaţionale  

Au fost constituite comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor 
didactice vacante în anul universitar 2013-2014 de la Facultatea de Drept, 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale şi 
Administrative, având în vedere Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin Hotărârea de Guvern 
nr. 457/2011; Metodologia de concurs a Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice vacante aprobată în şedinţa 
senatului universitar din data de 21.06.2011, cu modificările ulterioare; 
hotărârile Consiliului Facultăţii de Drept, Consiliului Facultăţii de Ştiinţe 
Economice şi Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative; Decizia 
rectorului Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti nr. 5/15.01.2014; 
Hotărârea senatului universitar nr. 1/15.01.2014. 

Comisiile au avut următoarea componenţă: 
 
Facultatea de Drept, Departamentul de ştiinţe penale, Profesor - poziţia 2, 

disciplinele: Instituţii de drept procesual; Instituţii de drept procesual I; Instituţii 
de drept procesual II; Drept procesual penal partea generală I; Drept procesual 
penal partea generală II. 

1. Prof. univ. dr. Ioan Chiș, Director al Departamentului de Ştiinţe penale, 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – preşedinte 

2. Prof. univ. dr. Ion Neagu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 
– membru 

3. Prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, Universitatea din Bucureşti – membru  
4. Prof. univ. dr. Anastasiu Crișu, Universitatea din Bucureşti  – membru 
5. Prof. univ. dr. Carmen - Silvia Paraschiv, Universitatea „Titu Maiorescu” 

din Bucureşti– membru 
 
Facultatea de Drept,  Departamentul de drept privat, Profesor poziţia 5, 

disciplinele Drept Internaţional privat, Dreptul familiei, Organizare judiciară 
1. Prof. univ. dr. Viorel Roş, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 

– preşedinte 
2. Prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti – membru 
3. Prof. univ. dr. Mircea Duţu, Institutul de Cercetări Juridice – membru  
4. Prof. univ. dr. Camelia Stoica, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti – membru 
5. Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Universitatea „Titu Maiorescu” din 

Bucureşti – membru  
6. Prof. univ. dr. Veronica Stoica, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan 

Cuza" – membru supleant 
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Facultatea de Drept,  Departamentul de Drept public, Lector, poziţia 10, 

disciplinele: Drept administrativ I, Drept administrativ II 
1. Conf. univ. dr. Bogdan Florin Micu, Decan al Facultăţii de Drept, 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – preşedinte 
2. Prof. univ. dr. Nicolae Popa, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti – membru 
3. Conf. univ. dr. Marta Claudia Cliza, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti – membru  
4. Prof. univ. dr. Dana Apostol Tofan, Universitatea din Bucureşti  – membru 
5. Prof. univ. dr. Mihai Bădescu, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" 

– membru 
6. Prof. univ. dr. Ioan Muraru, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 

– membru supleant 
 

Facultatea de ştiinţe economice, Departamentul de Finanţe şi 
Contabilitate, Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Monedă, Instituţii de credit, 
Pieţe de capital, Management de portofoliu, Marketing financiar-bancar 

1. Prof. univ. dr. Bogdan Oancea, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Universitatea „Nicolae Titulescu”  din Bucureşti – preşedinte 

2. Prof. univ. dr. Leonardo Badea, Universitatea “Valahia” din Târgovişte – 
membru 

3. Conf. univ. dr. Antoniade Ciprian Alexandru, Universitatea Ecologică din 
Bucureşti – membru 

4. Conf. univ. dr. Ioana Duca, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti – 
membru  

5. Conf. univ. dr. Adela Ionescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti – membru 

6. Conf. univ. dr. Maria Grigore, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti – membru supleant 

 
Facultatea de ştiinţe economice, Departamentul de administrarea 

afacerilor şi marketing, Conferenţiar, poziţia 4, disciplinele: Sisteme informatice 
de gestiune, Informatică în afaceri,  Bazele tehnologiei informaţiei, 
Cybermarketing 

1. Prof. univ. dr. Bogdan Oancea, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – preşedinte 

2. Prof. univ. dr. Daniel Răzvan Zota – Academia de Studii Economice din 
Bucureşti – membru 

3. Prof. univ. dr. George Drăgoi – Universitatea Politehnică din Bucureşti – 
membru 

4. Prof. univ. dr. Nicoleta Jula – Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti – membru 

5. Conf. univ. dr. Ionuţ Florin Anica-Popa – Academia de Studii Economice 
din Bucureşti – membru 

6. Conf. univ. dr. Sandra Teodorescu – Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti – membru supleant 
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Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative, Departamentul de ştiinţe 

politice şi administrative, Profesor, poziţia 6, disciplinele: Introducere în 
sociologie, Cultură şi acţiune civică, Sociologia relaţiilor internaţionale  

1. Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotcă, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale 
şi Administrative, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – 
preşedinte 

2. Prof. univ. dr. Maria Voinea Facultatea de Sociologie, Universitatea din 
Bucureşti – membru 

3. Prof. univ. dr. Dan Banciu, Facultatea de Psihologie, Universitatea 
“Hyperion” din Bucureşti – membru 

4. Prof. univ. dr. Ilie Bădescu, Institutul de Sociologie, Academia Română – 
membru 

5. Prof. univ. dr. Viorel Cornescu, Facultatea de Ştiinţe Sociale şi 
Administrative, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – membru 

6. Prof. univ. dr. Vasile Morar, Facultatea de Filosofie, Universitatea din 
Bucureşti, membru supleant 

 
Calendarul concursului a fost următorul: 

 Publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul Oficial: 18 
decembrie 2013 

 Perioada de înscriere: 18 decembrie 2013-14 februarie 2014 
 Stabilirea componenţei comisiilor de concurs: 06 ianuarie 2014 – 17 

ianuarie 2014 
 Transmiterea către MEN a deciziei rectorului privind stabilirea 

componenţei comisiilor de concurs: 20 ianuarie 2014 
 Transmiterea către Monitorul Oficial a deciziei rectorului privind stabilirea 

componenţei comisiilor de concurs în cazul posturilor de conferenţiar 
universitar, profesor universitar, cercetător ştiinţific gradul II şi cercetător 
ştiinţific gradul I: 20 ianuarie 2014 

 Publicarea pe pagina web a concursului şi pe pagina web a universităţii a 
cv-urilor candidaţilor şi a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 
minimale : 21 februarie 2014 

 Publicarea pe pagina web a universităţii a zilelor şi a locului de 
desfăşurare a probelor de concurs: 24 februarie 2014 

 Transmiterea dosarelor de concurs membrilor comisiilor de concurs:  14 
februarie 2014-24 februarie 2014 

 Perioada de desfăşurare a concursului: 3 martie 2014 – 7 martie 2014 
 Avizarea raportului asupra concursului în consiliul facultăţii: 10 martie 

2014 
 Comunicarea rezultatelor: 11 martie 2014 
 Depunerea contestaţiilor: 12 martie 2014 - 18 martie 2014 
 Soluţionarea contestaţiilor: 19 martie 2014 
 Avizarea rezultatelor finale în consiliul facultăţii: 20-21 martie 2014 
 Aprobarea rezultatelor finale în senatul universitar: 26 martie 2014 
 Comunicarea rezultatelor finale: 26 martie 2014 
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 Întocmirea şi trimiterea către MEN şi CNATDCU a raportului anual cu 
privire la organizarea, desfăşurarea şi finalizarea concursurilor: 1 
septembrie 2014 

 Numirea pe post: 1 octombrie 2014 
  

Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 
Facultatea de drept, Departamentul de ştiinţe penale, Profesor - poziţia 2, 

disciplinele: Instituţii de drept procesual; Instituţii de drept procesual I; Instituţii 
de drept procesual II; Drept procesual penal partea generală I; Drept procesual 
penal partea generală II. 

La concurs s-a înscris dl. conf. univ. dr. Damaschin Mircea-Georgel. 
Proba practică (lecţia deschisă) s-a desfăşurat în data de 6 martie 2014, 

între orele 16.00 şi 17.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti, Amfiteatrul I. În cadrul probei practice, dl. conf. univ. dr.  Damaschin 
Mircea-Georgel a desfăşurat activităţi de predare (curs) cu studenţii programului 
de studii universitare de licență DREPT, învățământ cu frecvență, anul III. Tema 
cursului a fost Competența în materie penală. Noțiunea de competență și 
formele competenței. 

În urma desfăşurării probei practice, comisia de concurs a acordat 
candidatului Damaschin Mircea-Georgel următoarele note: 9, 10, 10, 10, 10.  
Media generală : 9.80 (nouă și 80% ).  

Proba orală (susținerea unei prelegeri publice despre cele mai 
semnificative rezultate și planul de dezvoltare a carierei universitare) s-a 
desfăşurat în data de 6 martie 2014, între orele 17.00-18.00, la sediul 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Sala Senatului. 

În cadrul prelegerii publice, dl. conf. univ. dr.  Damaschin Mircea-Georgel 
şi-a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare, după 
cum urmează: 

 finalizarea tezei de doctorat în domeniul DREPT, specializarea DREPT 
PROCESUAL PENAL, sub coordonarea dlui prof. univ. dr. Ion NEAGU; 
tema tezei: Dreptul la un proces echitabil în materie penală;  

 publicarea de cărți de specialitate în domeniul Dreptului procesual penal 
(cursuri universitare, monografii, culegeri de jurisprudență, ghiduri de 
urmărire penală, caiete de seminar, note de curs pentru învățământul la 
distanță) ca unic autor și coautor; 

 publicarea de studii de specialitate în în reviste româneşti de prestigiu 
sau în reviste juridice indexate în baze de date internaţionale 
recunoscute conform Ordinul MEN nr. 6560 din data de 20 decembrie 
2012 (EBSCO, Pro Quest, SSRN), după cum urmează:  Revista Dreptul, 
Revista de Drept Penal, Revista Caiete de Drept Internaţional, LESIJ-Lex 
ET Scientia International Journal, Danubius-Acta Universitatis. Juridica; 

 publicarea în paginile unei reviste indexate în Thomson Reuters, 
RCEEL-Review of Central and East European Law, a studiului 
Procedura specială pentru repararea pagubelor materiale și a daunelor 
morale  cauzate prin erori judiciare. Evoluția legislativă (Legislative 
Evolution in Romanian Criminal Proceedings: The Special Procedure for 
Compensation of Material or Moral Damages in Cases of Judicial Error). 
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 participarea la conferințe internaționale, atât ale studenților cât și ale 
cadrelor didactice; participarea s-a concretizat atât în studii publicate, cât 
şi în activitatea de coordonare a organizării Conferinţei ştiinţifice 
internaţionale „Provocările Societăţii Cunoaşterii”; 

 participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică, după cum urmează: în 
anul 2013, candidatul a participat la proiectul internaţional Penal 
Responsibility of Legal Personas, nr. DER 2010-21164, finanţat de 
Ministerul Educaţiei din Spania, sub coordonarea prof. univ. dr. Jose Luis 
de la Cuesta, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal; în 
acest proiect, în calitate de coautor (alături de conf. univ. dr. Mirela 
Gorunescu), a fost elaborat documentul Romanian Report on Corporate 
Criminal Responsibility; în anul 2010, a fost membru în echipa de 
cercetare a proiectului internaţional „Study on the relationship between 
criminal and the administrative sanction system in the Member State”, 
desfăşurat de Universitatea Ţării Bascilor (Spania) şi MainStrat (Spania), 
sub egida Comisiei Europene; în cadrul proiectului, în calitate de coautor 
(alături de lect. univ. dr. Radu Chiriţă, Universitatea “Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca şi prof. univ. dr. Ion Neagu), a fost elaborat documentul The 
Romanian System of Penal and Administrative Sanctions; în perioada 
2008-2010, candidatul a fost membru în proiectul de cercetare finanțat 
din fonduri private cu tema „Răspunderea penală a persoanei juridice”, 
contract nr. 395/18.02.2008, încheiat între Universitatea „Nicolae 
Titulescu”, București și S.C. „EXALCO” S.R.L..; 2009-2011, membru în 
echipa  de cercetare  pentru proiectul de cercetare exploratorie 
„Uniformizarea practicii judiciare şi armonizarea cu jurisprudenţa CEDO, 
imperativ al înfăptuirii justiţiei. Propuneri legislative privind asigurarea 
unei practici judiciare unitare”, cu finanţare publică MEC-CNCSIS; 
instituţia organizatoare: Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, 
director de proiect, prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotcă; 2007-2009, 
membru în echipa  de cercetare  pentru grantul „Procesul penal, între 
celeritate şi legalitate”, cu finanţare publică MEC-CNCSIS; instituţia 
organizatoare: Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; director de 
proiect, prof. univ. dr. Ion Neagu; 2007-2009, membru în proiectul de 
cercetare națională finanțat din fonduri private   cu tema „Analiza 
legislației în materie de insolvență în dreptul românesc”, contract nr. 
18/02.08.2007, încheiat între Universitatea „Nicolae Titulescu”, București 
și S.C. „Baza de aprovizionare desfacere metal” S.R.L., București; 
director de proiect, prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu. 

 participarea la acțiuni privind promovarea imaginii Universității „Nicolae 
Titulescu“ din București;  

 organizarea Şcolii de Vară „Nicolae Titulescu”; 
 implicarea în activităţi de voluntariat alături de studenţii universităţii; 
 editarea revistei Lex ET Scientia International Journal. 

Dl. conf. univ. dr. Damaschin Mircea-Georgel a prezentat elementele 
esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel:  

 continuarea şi amplificarea activităţii de colaborare cu cea mai 
importantă asociaţie profesională la nivel mondial a specialiştilor 
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dreptului penal, Asociaţia Internaţională de Drept Penal; în cadrul 
aceluiaşi proiect se plasează şi activitatea de cercetare ştiinţifică în 
interiorul Asociaţiei Române de Drept Penal, prin publicarea de studii în 
Revista de Drept Penal; 

 organizarea în continuare a Şcolii de Vară „Nicolae Titulescu”, prin 
amplificarea acestui eveniment, în sensul transformării în şcoală de vară 
internaţională în domeniul dreptului penal şi procesual penal; 

 coordonarea  apariţiei LESIJ, cu asumarea unui obiectiv major, constând 
în indexarea revistei în baza de date Thomson Reuters (în condiţiile în 
care, la momentul redactării prezentului document, România nu are nicio 
publicaţie juridică indexată în baza de date Thomson Reuters); 

 elaborarea unor lucrări ştiinţifice (studii, articole, prezentări la conferinţe, 
cursuri universitare) în baza noilor reglementări procesuale penale; 

 publicarea, în viitor, a unor studii în reviste indexate în Thomson Reuters 
(mai cu seamă în reviste de drept comparat); 

 aprofundarea liniei de cercetare a desfăşurării echitabile a procesului 
penal, cu referire atât la cadrul legal intern şi jurisprudenţa instanţelor 
naţionale, pe de o parte, dar şi la textele Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului precum şi practica Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, pe de altă parte.  

 iniţierea unor proiecte de cercetare-dezvoltare, cu finanţare publică, 
dedicate prioritar analizei noului Cod de procedură penală şi a legislaţiei 
conexe. 

Din partea comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat 
candidatului Damaschin Mircea-Georgel următoarele note: 10, 10, 9, 9, 10. 
Media generală: 9.60 (nouă şi 60%).  

În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 
de examen, se pot consemna următoarele aprecieri: 

- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere 
următoarele aspecte: 1) competenţele didactice ale candidatului; 2) capacitatea 
candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători (materiale şi mijloace 
folosite; modalitatea evaluării; coordonarea studenţilor pentru participarea la 
sesiuni ştiinţifice; coordonarea de activităţi studenţeşti etc.); 3) experienţa 
profesională a candidatului în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi 
în alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare; 

- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a candidatului vor fi avute în 
vedere următoarele direcţii: 1) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatului; 2) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile 
rezultate ştiinţifice; 3) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului 
candidatului; 4) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-
dezvoltare sau de a participa în asemenea proiecte în calitate de membru; 5) 
activitatea publicistică; 
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- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au 
apreciat că experienţa didactică și de cercetare științifică a dlui conf. univ. dr. 
Damaschin Mircea-Georgel îndreptăţesc  candidatura pentru ocuparea postului 
didactic de profesor universitar. 

- în evaluarea îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea postului 
de profesor au fost avute în vedere prevederile Metodologiei Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante. Informațiile din fișa de verificare sunt corecte, fiind 
următoarele: 

 

Criteriul Denumirea criteriului 

Standardul pentru 
profesor universitar, 
cercetător ştiinţific 
gradul l 

Gradul de 
îndeplinire 

C1 Numărul de cărţi Cel puţin 5 cărţi, din 
care: 
- cel puţin 2 cărţi sunt 
cărţi de autor unic sau 
prim-autor (restul pot fi 
realizate în colectiv); 
- cel puţin o carte de 
autor unic sau prim 
autor reprezintă un 
curs universitar sau 
tratat; 
- cel puţin 3 cărţi sunt 
realizate după 
obţinerea titlului de 
doctor. 

21 cărţi, din care: 
4 cărţi sunt cărţi 
de autor unic, 2 
cărți de autor 
unic reprezintă 
cursuri 
universitare și 13 
cărţi sunt 
realizate după 
obţinerea titlului 
de doctor. 

 

C2 Numărul de articole/studii 
publicate în reviste cotate 
ISI, în reviste cu prestigiu 
recunoscut în domeniul 
ştiinţelor juridice sau în 
reviste indexate în baze de 
date internaţionale 
recunoscute 

> = 20 30 articole/studii 
publicate în 
reviste cotate ISI, 
în reviste cu 
prestigiu 
recunoscut în 
domeniul 
ştiinţelor juridice 
sau în reviste 
indexate în baze 
de date 
internaţionale 
recunoscute 
Criteriu îndeplinit 

C3 Numărul de articole/studii 
publicate în reviste cotate 
ISI, în reviste cu prestigiu 

> = 12 12 articole/studii 
publicate în 
reviste cotate ISI, 
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recunoscut în domeniul 
ştiinţelor juridice sau în 
reviste indexate în baze de 
date internaţionale 
recunoscute, publicate 
după obţinerea titlului de 
doctor 

în reviste cu 
prestigiu 
recunoscut în 
domeniul 
ştiinţelor juridice 
sau în reviste 
indexate în baze 
de date 
internaţionale 
recunoscute 
publicate după 
obţinerea titlului 
de doctor 
Criteriu îndeplinit 

C4 Suma punctajului pentru 
indicatorii I 1 - I 8 

> = 56 129.98 
Criteriu îndeplinit 

C5 Suma punctajului pentru 
indicatorii I 9 - I 11 

> = 5 19.20 
Criteriu îndeplinit 

C6 Suma punctajului pentru 
indicatorii I 12 - I 24 

> = 5 12.50 
Criteriu îndeplinit 

C7 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I 1 - I 24) 

> = 100 161.68 
Criteriu îndeplinit 

C8 Punctajul total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I 1 - I 24), 
realizat după obţinerea 
titlului de doctor 

> = 50 95.38 
Criteriu îndeplinit 

 
S-a constatat, în aceste condiții, că dl. conf. univ. dr. Damaschin Mircea-

Georgel îndeplineşte standardele minimale şi obligatorii pentru ocuparea 
postului didactic de profesor universitar, având în vedere criteriile de evaluare 
specificate în Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante. 

În concluzie, comisia de concurs a constat că dl. conf. univ. dr. Damaschin 
Mircea-Georgel îndeplineşte condiţiile prevăzute în Metodologia Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de 
profesor, poziţia 2 din statul de funcții al Departamentului de Științe Penale, 
Facultatea de Drept, disciplinele Instituţii de drept procesual penal I, Instituţii de 
Drept procesual penal II, Instituţii de drept procesual penal, Drept procesual 
penal. Partea generală I, Drept procesual penal. Partea generală II. 

 
Facultatea de Drept,  Departamentul de drept privat, Profesor poziţia 5, 

disciplinele Drept Internaţional privat, Dreptul familiei, Organizare judiciară 
La concurs s-a înscris dl. conf. univ. dr. Dan Lupaşcu. 
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Prelegerea publică (proba orală) s-a desfăşurat în data de 03.03.2014, 
între orele 13.00 şi 14.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti, Sala Senatului . 

În cadrul prelegerii publice, dl. Dan Lupaşcu şi-a prezentat, în primul rând,  
cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare privitoare la activitatea 
didactică și de cercetare științifică, respectiv: susținerea de cursuri și seminare 
începând din anul 1993; elaborarea, susținerea și publicarea tezei de doctorat; 
elaborarea, coordonarea și publicarea de articole, note, monografii, cursuri 
universitare, culegeri de acte normative (unele comentate și adnotate), culegeri 
de practică judiciară, ghid pentru auditorii de justiție; participarea la diverse 
comisii (licență, masterat, doctorat, posturi didactice, admitere în magistratură 
ori în alte profesii juridice ș.a.); participarea la conferințe naționale și 
internaționale, atât ale studenților, cât și ale cadrelor didactice; participarea, 
calitate de membru, în echipe de cercetare științifică (granturi); participarea în 
consiliile științifice ale mai multor reviste juridice și în comisii pentru elaborarea  
unor acte normative. 

În al doilea rând, a făcut scurtă prezentare a activității judiciare 
desfășurate, în calitate de judecător, din 1990 la zi. 

În al treilea rând, domnul Dan Lupaşcu a prezentat elementele esențiale 
ale planului de dezvoltare a carierei universitare, respectiv: perfecționarea 
metodei de predare, în special prin amplificarea dialogului cu beneficiarii 
cursurilor, precum și implicarea accentuată a acestora în rezolvarea 
problemelor practice; realizarea și transmiterea unui suport informațional 
actualizat în raport de noile reglementări; accentuarea implicării în activități 
practice studențești; îmbunătățirea procesului de evaluare a studenților; 
multiplicarea  contactelor  academice; aprofundarea problemelor teoretice și 
practice din fișa postului; participarea  sporită la manifestările științifice și în 
echipele de cercetare științifică. 

Din partea comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire 
la prelegerea publică).  

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat 
candidatului Dan Lupaşcu următoarele note: 10, 10, 10, 10, 10. Media generală: 
10.00 (zece).  

Proba practică s-a desfăşurat în data de 03.03.2014, între orele. 14,00 şi 
15,00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti,  Amfiteatrul 2.  

În cadrul probei practice (lecţiei deschise), dl. Dan Lupaşcu a desfăşurat 
activităţi de predare (curs) cu studenţii ciclului licenţă, curs de zi, anul al IV-lea. 
Tema cursului a fost Conflictele de legi. 

În urma desfăşurării probei probei practice (lecţiei deschise), comisia de 
concurs a acordat candidatului Dan Lupaşcu următoarele note: 10, 10, 10, 10, 
10. Media generală: 10.00 (zece). 

În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 
de concurs, se pot consemna următoarele aprecieri:  

- la evaluarea activităţii didactice, membrii comisiei au avut în vedere: 
competenţele didactice ale candidatului; capacitatea de a îndruma studenţi sau 
tineri cercetători; experienţa profesională a candidatului în Universitatea 
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„Nicolae Titulescu” din Bucureşti, precum şi în alte instituţii de învăţământ 
superior  şi de cercetare;  

- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au avut în 
vedere: relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; capacitatea 
candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 
economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; capacitatea 
candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, 
în funcţie de specificul domeniului candidatului; capacitatea  candidatului de a 
conduce proiecte de cercetare-dezvoltare sau de a  participa în asemenea 
proiecte în calitate de membru; activitatea publicistică; 

- la evaluarea  standardelor  minimale pentru ocuparea postului didactic au 
fost avute în vedere prevederile Metodologiei Universităţii „Nicolae Titulescu” 
din Bucureşti pentru ocuparea  posturilor didactice şi de cercetare vacante; 

- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au avut 
în vedere:  funcţii sau reprezentări la  nivel internaţional  sau naţional  în 
organizaţii  profesionale ; membru în structuri universitare; participarea  la 
lucrările comisiilor  profesionale în domeniu (comisii de examen, comisii de 
admitere în profesii) şi comisii de elaborare acte normative; citări ale 
candidatului. 

Comisia de concurs a constatat că dl. Dan Lupaşcu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute în art. 14 din Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând 
să ocupe, pe perioadă nedeterminată, postul de profesor, poziţia 5, disciplinele: 
Drept internațional privat, Dreptul familiei și Organizare judiciară, Departamentul 
de Drept privat din cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea „Nicolae 
Titulescu” din Bucureşti. 

 
Facultatea de drept,  Departamentul de drept public, Lector, poziţia 10, 

disciplinele: Drept administrativ I, Drept administrativ II 
La concurs s-a înscris dna asist. univ. dr. Elena Emilia Ştefan. 
Proba practică s-a desfăşurat în data de 03.03.2014, între orele 13.00 şi 

14.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Amfiteatrul 1 
(parter). 

În cadrul probei practice, dna Elena Emilia Ștefan a desfăşurat activităţi de 
predare (curs) cu studenţii ciclului licență, curs de zi, anul II. Tema cursului a 
fost: Actul administrativ-formă de activitate a autorităților administrației publice. 

În urma desfăşurării probei lecţiei deschise, comisia de concurs a acordat 
candidatei Elena Emilia Ștefan calificativul APT, cu media generală 10 (zece).  

Proba orală s-a desfăşurat în data de 03.03.2014, între orele 14.00 şi 
15.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Decanatul 
Facultății de drept, (parter). 

În cadrul prelegerii publice, dna Elena Emilia Ștefan şi-a prezentat cele 
mai semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: 
finalizarea tezei de doctorat în drept și valorificarea acesteia prin publicarea 
conținutului ei într-o monografie; publicarea de articole și cărți de specialitate – 
ca prim autor sau coautor; implicarea în proiecte științifice în echipă 
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(CONSTANT, CKS); participarea la conferințe internaționale atât ale studenților 
cât și ale cadrelor didactice. 

Dna Elena Emilia Ștefan a prezentat elementele esenţiale ale planului de 
dezvoltare a carierei universitare, astfel: dorește să se specializeze în domeniul 
Dreptului administrativ și să promoveze în cadrul Universității Nicolae Titulescu 
susținerea și publicarea unui curs de Master de Contencios administrativ și 
contravențional care să aibă în componență trei elemente: contencios 
administrativ pur, contencios administrativ fiscal și contencios contravențional, 
pentru a consolida cunoștințele dobândite de studenți pe parcursul studierii 
acestei discipline în anul 2 de studiu; actualizarea și revizuirea celor două 
caiete de seminar dar și suporturile de curs ID ale disciplinei Drept administrativ 
I și II, acest lucru fiind imperativ necesar datorită intrării în vigoare a Codului de 
procedură civilă; continuarea proiectelor începute, în sensul de a pune accentul 
pe activitatea practică, de a stimula studenții să participe la concursul de 
procese simulate, de a ajuta și determina studenții să participe la sesiuni 
științifice studențești precum și de a îndruma studenții în redactarea lucrărilor de 
licenţă; concentrarea pe un învățământ centrat pe student și pe nevoile 
acestuia. 

Din partea comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire 
la prelegerea publică). 

În urma desfăşurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a 
acordat candidatei Elena Emilia Ștefan calificativul APT, cu media generală 10 
(zece).  

În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 
de examen, se pot consemna următoarele aprecieri: 

- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere 
experienţa profesională a candidatei, capacitatea de a îndruma studenţi sau 
tineri cercetători precum şi experienţa profesională în alte instituţii decât 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, în special experienţa în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare din lista aprobată prin ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, elaborat conform art. 216 
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011; 

- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au avut în 
vedere relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatei, capacitatea de 
a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul științific ori de a 
populariza propriile rezultate ştiinţifice precum şi capacitatea candidatei de a 
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acesteia, în funcţie de 
specificul domeniului candidatei; 

- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au 
apreciat că experienţa didactică a dnei Elena Emilia Ștefan, rezultatele 
cercetării acesteia îndreptăţesc candidatura pentru ocuparea postului didactic 
de lector universitar. 

În concluzie, comisia de concurs a constat că dna Elena Emilia Ștefan 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 12 din Metodologia Universităţii „Nicolae 
Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de lector, poziţia 



Pagina 30 din 52 
 

10, disciplinele Drept administrativ I, Drept administrativ II, Departamentul de 
drept  public din cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea „Nicolae Titulescu” 
din Bucureşti. 

 
Facultatea de ştiinţe economice, Departamentul de finanţe şi contabilitate, 

Conferenţiar, poziţia 16, disciplinele: Monedă, Instituţii de credit, Pieţe de 
capital, Management de portofoliu, Marketing financiar-bancar 

La concurs s-au înscris doi candidaţi si anume: doamna conf. univ. dr. 
Gradea Cristina Rodica şi  doamna lector univ. dr. Sudacevschi Mihaela. 

Proba practică (lecţia deschisă) s-a desfăşurat în data de 7 martie 2014, 
între orele 10,00 şi 12,00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti, laboratorul 2. În cadrul probei practice, candidatele au desfăşurat 
activităţi de predare (curs) cu studenţii programului de studii universitare de 
licenţă Finanţe - Bănci, învăţământ cu frecvenţă, anul II. Tema cursului a fost 
Rolul băncilor în economie. Operaţiunile băncilor comerciale. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat 
- candidatei GRADEA Cristina Rodica următoarele note:7,7,7,7,7.  Media 

generală: 7 (sapte).  
- candidatei SUDACEVSCHI Mihaela următoarele note: 10,10,10,10,10.  

Media generală: 10( zece).  
Proba orală (susţinerea unei prelegeri publice despre cele mai 

semnificative rezultate și planul de dezvoltare a carierei universitare) s-a 
desfăşurat în data de 7 martie 2014, între orele 8.30 şi 10.00, la sediul 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Laboratorul 2. 

În cadrul prelegerii publice, cele două candidate s-au prezentat astfel: 
D-na. conf. univ. dr.  Gradea Cristina Rodica şi-a prezentat cele mai 

semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: 
- finalizarea tezei de doctorat în domeniul Finanţe, in anul 2011 cu tema: 

Finanţele întreprinderii în contextul generalizării procesului de globalizare;  
- publicarea a 4 cărți de specialitate în domeniul Finanţele întreprinderii ca 

unic autor  - Surse sustenabile de finantare a firmei, Ed. Didactica şi 
Pedagogica, Bucureşti, 2010, 59 pagini, ISBN 978-973-30-2728-7, Finantele 
intreprinderii in contextul generalizarii procesului de globalizare, Ed. Didactica şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2008, 84 pagini, ISBN 978-973-30-2318-0, Integrarea 
IMM-urilor in spatiul economic european. Evaluari financiare, Ed. Didactica si 
Pedagogica,Bucuresti,2008,81 pagini,ISBN 978-973-30-2365-4, Finanţele 
întreprinderii în contextul generalizării procesului de globalizare, Ed. 
Universitara, Bucuresti, 2012, ISBN 978-606-591-520-6; 

- publicarea unor studii de specialitate în reviste româneşti de prestigiu 
sau în reviste indexate în baze de date internaţionale (Annals of Ovidius 
University indexata RePEC,DOAJ,EBSCO,CABELL, Analele Universităţii 
"Stefan Cel Mare", Suceava, fascicola Facultăţii de Economie şi Administraţie 
Publică indexata RePEC,DOAJ,EBSCO,CABELL); 

- editarea revistei Euroglob. 
Dna. conf. univ. dr. Gradea Cristina Rodica a prezentat elementele 

esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere 
didactic, al activităţii ştiinţifice şi respectiv uman: 
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- promovarea unor relaţii de colaborare şi cooperare bazate pe respect 
reciproc, cu respectarea valorilor umane, morale, profesionale dublate de o 
conştiinţă a lucrului bine făcut dar şi transmiterea acestora, prin exemplul 
personal, către, şi în special, tinerilor studenţi, viitorilor absolvenţi; 

- perfecţionarea continuă, astfel încât, prin îmbunătăţirea pregătirii să 
sporească, din punct de vedere calitativ şi cantitativ nivelul propriilor cunoştinţe. 

- îmbunătăţirea pregătirii prin documentarea, pregătirea şi elaborarea de 
noi suporturi de curs pentru înţelegerea mai bună a problematicii deosebit de 
complexe a sistemului financiar bancar din Romania si internaţional 

- elaborarea şi dezvoltarea de cursuri transdiciplinare care să poată 
explica mai bine fenomenele vieţii economico-sociale naţionale şi internaţionale.  

- elaborarea unei strategii de dobândire si menţinere a încrederii in 
instituţiile de credit si atragerea  a cat mai multor resurse  pe piaţa de capital. 

Din partea comisiei de concurs au fost adresate întrebări candidatei, la 
care aceasta a răspuns parţial si eronat. 

D-na. lect. univ. dr.  Sudacevschi Mihaela  şi-a prezentat cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare astfel: 

- finalizarea tezei de doctorat în domeniul FINANŢE, anul 2008, titlul  tezei 
fiind „Analiza financiară şi evaluarea firmelor emitente de titluri de valoare pe o 
piaţă eficientă de capital”; 

- publicarea a 3 cărţi de specialitate, în calitate de autor şi coautor: 
Monedă, Ed. Mustang, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-606-8058-40-5, Instituţii de 
credit, Ed. Mustang, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-606-8058-41-2,  Marketing 
financiar - bancar, Ed. Dareco, Bucureşti, 2004, ISBN: 973-7983-18-1; 

- dezvoltarea unei cariere academice de succes: preparator universitar 
(Octombrie 1999 – Aprilie 2001), asistent universitar (Aprilie 2001 – Mai 2005) 
şi lector universitar (Mai 2005 – prezent); 

- elaborarea a 10 manuale academice destinate studenţilor, precum şi 
publicarea a 22 de articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 
sau în volumele conferinţelor desfăşurate în ţară şi în străinătate şi jurnale 
indexate BDI; 

- activitatea de cercetare reflectată prin participarea candidatei ca director 
de proiect şi membru în echipele de cercetare în  proiecte de cercetare 
finanţate din fonduri publice şi private, respectiv 2 proiecte încheiate cu mediul 
de afaceri în care a deţinut funcţia de director de proiect, 9 proiecte încheiate cu 
finanţare privată în care a fost membru în echipa de cercetare şi 1 proiect 
finanţat din fonduri publice, în care a fost membru în echipa de cercetare. 

Dna. lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela a prezentat elementele esenţiale 
ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel:  

- participarea în cadrul unor contracte de cercetare noi, atât ca membru, 
cât şi ca director de proiect (prin lansarea de propuneri în competiţiile lansate în 
perioada următoare); 

- participarea în echipele de organizare a conferinţelor ştiinţifice şi a altor 
tipuri de manifestări ştiinţifice, cu atât mai mult cu cât Facultatea de Ştiinţe 
Economice se poate lăuda cu 2 reviste indexate cel puţin 2 BDI – 
Computational Methods in Social Sciences (http://cmss.univnt.ro) şi Global 
Economic Observer  (www.globeco.ro), iar Universitatea „Nicolae Titulescu” are 

http://www.globeco.ro/
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o revistă ştiinţifică ce are tradiţie, apărând periodic, din 1998- Lex ET Scientia 
International Journal (www.lesij.ro); 

- participarea la programe de formare profesională, de tipul scolilor de 
vară, care oferă atât posibilitatea acumulării de noi cunoştinţe, cât şi 
dezvoltarea de noi relaţii interuniversitare; 

- participarea în programul Erasmus – pentru desfăşurarea de activităţi de 
predare (ca visiting profesor) şi formare profesională, la universităţi din 
străinătate; 

- continuarea atât a activitatii de pregătire proprie (prin parcurgerea unui 
program de studii postdoctorale), cât şi a activitatii de cercetare ştiinţifică, astfel 
încât să poata aplica, la orele de curs şi seminar, cele mai adecvate metode de 
transmitere a informaţiei de specialitate către studenţi. 

Din partea comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns corect. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat: 
- candidatei Gradea Cristina Rodica următoarele note: 7,7,7,7,7. Media 

generală: 7 (sapte).  
- candidatei Sudacevschi Mihaela următoarele note: 10,10,10,10,10. 

Media generală : 10 (zece).  
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 

de examen, se pot consemna următoarele: 
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere 

următoarele aspecte: 1) competenţele didactice ale candidatului; 2) capacitatea 
candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători (materiale şi mijloace 
folosite; modalitatea evaluării; coordonarea studenţilor pentru participarea la 
sesiuni ştiinţifice; coordonarea de activităţi studenţeşti etc.); 3) experienţa 
profesională a candidatului în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi 
în alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare. 

Conf. univ. dr. Gradea Cristina Rodica 
- candidata are o experienţă relativ limitată pentru disciplinele din postul 

vizat şi, în general în învăţământul universitar; 
- nu are elaborate şi editate cărţi de specialitate şi manuale pentru 

disciplinele Pieţe de capital şi Management de portofoliu, iar trei dintre cărțile de 
specialitate ale autoarei au sub 100 de pagini; 

- implicare nesemnificativă în activităţile cu studenţii; 
- experienţa didactică a candidatei nu o recomandă pentru ocuparea 

postului de conferenţiar, pentru disciplinele prevăzute. 
Lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela 
- după absolvirea facultăţii, candidata a ales să-şi construiască o carieră 

didactică, iar în prezent are o experienţă de 15 ani in domeniul învățământului 
universitar, încă din anul 1999 fiind angajată la Catedra de Finanţe – 
Contabilitate din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; 

- a parcurs treptele didactice de preparator universitar (1999), asistent 
universitar  (2001) şi lector universitar (2005); 

- a desfăşurat activităţi didactice de predare şi seminarizare la disciplinele 
Monedă, Instituţii de credit, Pieţe de capital, Management de portofoliu şi 
Marketing financiar – bancar; 

http://www.lesij.ro/
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- a coordonat lucrări de licenţă şi de disertaţie, precum şi lucrări prezentate 
de studenţi in cadrul unor sesiuni ştiinţifice studenţeşti; 

Din analiza dosarului de concurs, candidata dovedeşte o instruire 
permanentă, fie în mod individual, fie intr-un cadru instituţional. 

La evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a candidatelor au fost avute 
în vedere următoarele direcţii: 1) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatelor; 2) capacitatea candidatelor de a transfera cunoştinţele şi 
rezultatele lor către mediul economic sau social ori de a populariza propriile 
rezultate ştiinţifice; 3) capacitatea candidatelor de a lucra în echipă şi eficienţa 
colaborărilor ştiinţifice ale acestora, în funcţie de specificul domeniului 
candidatelor; 4) capacitatea candidatelor de a conduce proiecte de cercetare-
dezvoltare sau de a participa în asemenea proiecte în calitate de membru; 5) 
activitatea publicistică. 

Conf. univ. dr. Gradea Cristina Rodica 
- activitatea de cercetare ştiinţifică nu este relevantă pentru domeniul din 

care fac parte disciplinele postului scos la concurs; 
- unele articole nu se regăsesc în bazele de date specificate sau nu sunt 

specificate elemente de identificare ale acestora (numele revistei, numărul, anul 
apariţiei etc.); 

- candidata are totuşi o serie de publicaţii ştiinţifice indexate BDI relevante, 
dar fără legătură cu disciplinele din postul scos la concurs; 

- candidata are un singur contract de cercetare, ca membru, (în cadrul 
Academiei Române), dar nu a furnizat modul de diseminare a rezultatelor 
cercetării. 

Lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela 
- candidata a participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe 

naţionale şi internaţionale; 
- a publicat articole în diverse reviste de specialitate sau în volumele unor 

conferinţe in domeniul din care fac parte disciplinele postului scos la concurs; 
- a participat ca membru în echipa de cercetare în 10 proiecte de cercetare 

iar în calitate de director în 2 proiecte de cercetare; 
- se remarcă publicarea continuă de manuale, cărţi şi studii de specialitate 

şi, mai ales, articole în reviste de specialitate. 
 

La evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au 
apreciat experienţa didactică și de cercetare științifică a candidatelor astfel: 

Conf. univ. dr. Gradea Cristina Rodica 
- candidata este Preşedintă a Senatului Universităţii „Gheorghe Cristea”, 

dar recunoaşterea este limitată doar la calitatea de membru în câteva 
organizaţii,  cu alte preocupări ştiinţifice sau profesionale, decât cele privind 
postul scos la concurs; 

- redactor-şef la revista „Strategii economice alternative”; 
- director la  revista „Relaţii internaţionale. Studii şi cercetare”; 

 
Lect. univ. dr. Mihaela Sudacevschi 
- a fost decan de an şi şef de catedră la Catedra de Finanţe – 

Contabilitate din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu” din București; 
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- este Director al Departamentului de  Învățământ la Distanță din cadrul 
Universității „Nicolae Titulescu” din București; 

- este membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Științe Economice 
din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București, din 1999; 

- a fost membru în Senatul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti 
in perioada 1999-2012. 

 
În evaluarea îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea postului 

de conferenţiar au fost avute în vedere prevederile Metodologiei Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante 

 
Conf. univ. dr. Gradea Cristina Rodica 
Conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 6560 din 20 decembrie 2012 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, și a Metodologiei 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor 
didactice şi de cercetare vacante, candidata a obţinut un punctaj superior celui 
minimal pentru toate cele 3 criterii, având un total 163 puncte astfel: 

 
Criteriul A1 – activitate didactică/profesională  - constând în 4 cărţi de 

specialitate, publicate în calitate de autor si coordonarea in calitate de director a 
unui curs de formare continua, obţinând un punctaj de 35 puncte, îndeplinind 
cerinţa minimă obligatorie; 

 Criteriul A2 – activitatea de cercetare, candidata a publicat în reviste de 
specialitate recunoscute si indexate BDI, a prezentat lucrări în cadrul unor 
conferinţe internaţionale, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în calitate de 
autor, obţinând un punctaj total de 106 puncte,  îndeplinind cerinţa minimă 
obligatorie; 

 
Criteriul A3 – Recunoaşterea impactului activităţii – este reflectată, pe de 

o parte, prin 2 citări in articole de specialitate, prin îndeplinirea de funcţii şi 
atribuţii în cadrul instituţiei în care activează. Pentru acest criteriu, candidata a 
obţinut un total de 22 de puncte, îndeplinind cerinţa minimă obligatorie. 

 
Lect. univ. dr. Mihaela Sudacevschi 
Conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 6560 din 20 decembrie 2012 

privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale 
de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare și 
Metodologiei Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante, aprobată în şedinţa senatului 
universitar din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, d-
na.  lector univ. dr. Mihaela SUDACEVSCHI  a îndeplinit toate cele 3 criterii, cu 
un punctaj superior celui minim pentru funcţia didactică de conferenţiar, astfel: 

Criteriul A1 – activitate didactică/profesională  - constând în 3 cărţi de 
specialitate, publicate în calitate de autor şi coautor şi 3 contribuţii, reprezentate 
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de studii şi capitole publicate în volume colective, obţinând un punctaj de 16,75  
puncte, îndeplinind cerinţa minimă obligatorie; 

Criteriul A2 – activitatea de cercetare - candidata a publicat articole în 
reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau a prezentat 
lucrari în cadrul unor conferinţe internaţionale, desfăşurate în ţară sau în 
străinătate, în calitate de autor şi coautor (22 de articole și studii care prezintă 
contribuţii ştiinţifice originale) obţinând un punctaj total de 116 puncte,  
îndeplinind cerinţa minimă obligatorie; 

Criteriul A3 – Recunoaşterea impactului activităţii – este reflectată, pe de 
o parte, prin 2 citări în cărţi editate în străinătate şi o citare într-o lucrare 
ştiinţifică publicată într-un volum indexat BDI, şi, pe de altă parte, prin 
participarea în calitate de membru în comitetul ştiinţific internaţional al unei 
conferinţe studenţeşti şi în structuri universitare sau prin îndeplinirea de funcţii 
şi atribuţii în cadrul instituţiei în care activează. Pentru acest criteriu, candidata 
a obţinut un total de 29 de puncte, îndeplinind cerinţa minimă obligatorie. 

Punctajul total obţinut de candidată este de 161,75 puncte 
În concluzie, comisia de concurs a constatat că dna. conf. univ. dr. 

Gradea Cristina Rodica și dna. lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela îndeplinesc 
standardele minimale naționale,  necesare şi obligatorii pentru conferirea 
titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, iar la probele de concurs, cele două candidate au obținut 
următoarele medii: 

 

Nume și prenume candidat Proba practică 
(susţinerea unei 
lecţii deschise la 
una din 
disciplinele 
postului) 

Proba orală (susţinerea 
unei prelegeri publice  
despre cele mai 
semnificative rezultate 
profesionale şi planul de 
dezvoltare a carierei 
didactice) 

GRADEA Cristina Rodica 7 7 

SUDACEVSCHI Mihaela 10 10 

 
Având în vedere prevederile Metodologiei de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, din 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, comisia de concurs propune ca 
dna. lect. univ. dr. Sudacevschi Mihaela  să ocupe pe perioadă nedeterminată 
postul de conferenţiar, poziţia 16 din statul de funcții al Departamentului de 
Finanţe şi Contabilitate, Facultatea de Ştiinţe Economice, disciplinele Monedă, 
Instituţii de credit, Pieţe de capital, Management de portofoliu, Marketing 
financiar - bancar 

 
Facultatea de ştiinţe economice, Departamentul de administrarea 

afacerilor şi marketing, Conferenţiar, poziţia 4, disciplinele: Sisteme informatice 
de gestiune, Informatică în afaceri,  Bazele tehnologiei informaţiei, 
Cybermarketing 

La concurs s-a înscris dna. lector univ. dr. Creţan Adina-Georgeta. 



Pagina 36 din 52 
 

Proba practică (lecţia deschisă) s-a desfăşurat în data de 7 martie 2014, 
ora 15.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Laboratorul 2. 
În cadrul probei practice, dna. lector univ. dr. Creţan Adina-Georgeta a 
desfăşurat activităţi de predare (curs) cu studenţii programului de studii 
universitare de licenţă Administrarea Afacerilor, învăţământ cu frecvenţă, anul 
III. Tema cursului a fost Modelul conceptual al datelor. Modelul Entitate-
Asociere. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat 
candidatului Creţan Adina-Georgeta următoarele note: 10, 9, 10, 10, 10.  Media 
generală : 9,80 (noua şi 80%).  

Proba orală (susţinerea unei prelegeri publice despre cele mai 
semnificative rezultate și planul de dezvoltare a carierei universitare) s-a 
desfăşurat în data de 7 martie 2014, între orele 14.00 şi 15.00, la sediul 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Laboratorul 2. 

În cadrul prelegerii publice, dna. lector univ. dr.  Creţan Adina-Georgeta şi-
a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum 
urmează: 

 finalizarea tezei de doctorat în domeniul tehnologiei informației şi a sistemelor 
informatice, intitulată: Soluții inteligente pentru realizarea negocierilor virtuale;  

 publicarea de cărți de specialitate şi manuale didactice în domeniul informaticii, 
al tehnologiei informației şi a sistemelor informatice; 

 publicarea de articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, 
cotate ISI Thomson Reuters sau indexate în baze de date internaţionale 
recunoscute, conform Ordinul MEN nr. 6560 din data de 20 decembrie 2012 
(Proquest, Cabells, DOAJ, EBSCO, DBLP etc.) 

 publicarea de articole în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau 
internaționale desfășurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN); 

 participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică si anume la Proiectul European 
FP7 UNITE ca membru al echipei UNINOVA (Institute for the Development of 
New Technologies), din cadrul Universităţii „Nova de Lisboa” din Portugalia; 

 participarea la două stagii de cercetare post doctorale, unul cu durata de un an, 
în cadrul centrului de cercetare CTS (Center of Technology and Systems) al 
Universităţii „Nova de Lisboa” din Lisabona, Portugalia şi altul, cu durata de 6 
luni, în cadrul centrului de cercetare LIRIS – CNSR (Laboratoire d’Informatique 
en Image et Systèmes d’Information) al Universităţii „Claude Bernard Lyon I” din 
Franţa;  

 Membru în comitete ştiinţifice si recenzor pentru reviste si manifestari stiintifice 
internationale indexate ISI sau BDI; 

 Membru al juriului în comisii de doctorat şi co-supervisor pentru teze de 
doctorat în cadrul Universitaţii „Nova de Lisboa” din Portugalia. 

Dna. lector univ. dr. Creţan Adina-Georgeta a prezentat elementele 
esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel:  

 elaborarea de noi cărţi de specialitate şi manuale didactice cu aplicaţii practice 
şi studii de caz; 

 consolidarea activităţii de cercetare desfăşurată împreună cu studenţii în cadrul 
proiectelor de licenţă şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 
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 publicarea unor noi articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională, 
cotate ISI Thomson Reuters şi în volumele conferinţelor indexate ISI 
Proceedings sau internaționale desfășurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau 
ISBN); 

 participarea la un stagiu de cercetare post doctoral la Universitatea din Minho, 
Portugalia. 

Din partea comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatei, la care aceasta a răspuns. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat candidatei 
Creţan Adina-Georgeta următoarele note: 9, 10, 10, 10, 10. Media generală : 
9.80 (noua si 80%). 

În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 
de examen, se pot consemna următoarele aprecieri: 

- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere 
următoarele aspecte: 1) competenţele didactice ale candidatului; 2) capacitatea 
candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători (materiale şi mijloace 
folosite; modalitatea evaluării; coordonarea studenţilor pentru participarea la 
sesiuni ştiinţifice; coordonarea de activităţi studenţeşti etc.); 3) experienţa 
profesională a candidatului în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi 
în alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare; 

- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a candidatului, membrii 
comisiei au avut în vedere următoarele direcţii: 1) relevanţa şi impactul 
rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; 2) capacitatea candidatului de a transfera 
cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a 
populariza propriile rezultate ştiinţifice; 3) capacitatea candidatului de a lucra în 
echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul 
domeniului candidatului; 4) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de 
cercetare-dezvoltare sau de a participa în asemenea proiecte în calitate de 
membru; 5) activitatea publicistică; 

- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au luat 
în considerare calitatea de membru în comitetele de organizare si comitetele 
ştiinţifice ale diverselor conferinţe internaţionale, sau reviste, din care dna lector 
univ. dr. Creţan Adina-Georgeta face parte, citările lucrărilor candidatei, lector 
univ. dr. Creţan Adina-Georgeta, participarea la lucrările comisiilor profesionale 
în domeniu şi au subliniat faptul că experienţa didactică și de cercetare 
științifică a dnei lector univ. dr. Creţan Adina-Georgeta justifică candidatura 
pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar. 

- în evaluarea îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea postului 
de conferenţiar universitar, conform prevederilor Metodologiei Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante, membrii comisiei au constatat că d-na lector univ. dr. Creţan 
Adina-Georgeta, îndeplineşte condiţiile pentru ocuparea postului didactic de 
conferenţiar, după cum urmează: 

1. Activitatea didactică si profesională (A1)  
Standard minim pentru conferenţiar 10 puncte: punctaj obţinut de 

candidată 12,743 puncte - criteriu este îndeplinit 
2. Activitatea de cercetare (A2)  
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Standard minim pentru conferenţiar 35 puncte: punctaj obţinut de 
candidată 80,08 puncte - criteriu este îndeplinit 

3. Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)  
Standard minim pentru conferenţiar 5 puncte:  punctaj obţinut de 

candidată      22 puncte - criteriu este îndeplinit 
Total A1+A2+A3 
Standard minim pentru conferenţiar 50 puncte:  punctaj obţinut de 

candidată 114,823 puncte 
Pe baza celor de mai sus se consideră că acest criteriu este îndeplinit. 
S-a constatat, că dna. lector univ. dr. Creţan Adina-Georgeta îndeplineşte 

standardele minimale şi obligatorii pentru ocuparea postului didactic de 
conferenţiar universitar, având în vedere criteriile de evaluare specificate în 
Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare vacante. 

În concluzie, comisia de concurs a constatat că dna. lector univ. dr. Creţan 
Adina-Georgeta îndeplineşte condiţiile prevăzute în Metodologia Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti, pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante, şi a recomandat ca dna. lector univ. dr. Creţan Adina-
Georgeta să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de conferenţiar, poziţia 4, 
disciplinele Sisteme informatice de gestiune, Informatică în afaceri, Bazele 
tehnologiei informaţiei, Cybermarketing, din ştatul de funcţii al Departamentului 
de Administrarea Afacerilor şi Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 519 din 18 
decembrie 2013. 

 
Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative, Departamentul de ştiinţe 

politice şi administrative, Profesor, poziţia 6, disciplinele: Introducere în 
sociologie, Cultură şi acţiune civică, Sociologia relaţiilor internaţionale  

La concurs s-a înscris doamna conf. univ. dr. Nedelcu Elena. 
Proba practică (lecţia deschisă) s-a desfăşurat în data de 5 martie 2014, 

între orele 13.00 şi 14.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti, sala 85. În cadrul probei practice, d-na conf. univ. dr. Elena Nedelcu  
a desfăşurat activităţi de predare (curs) cu studenţii programului de studii 
universitare de licență, Relații internaționale si studii europene, Anul I . Tema 
cursului a fost Cultura și interactiune umana in societatea contemporana. 

În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat candidatei 
Elena Nedelcu următoarele note: 10,10,10,10,10.   

Media generală: 10  (zece).  
Proba orală (susținerea unei prelegeri publice despre cele mai 

semnificative rezultate și planul de dezvoltare a carierei universitare) s-a 
desfăşurat în data de 5 martie 2014, între orele 12.00 şi 13.00, la sediul 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Sala 85, etaj 2. 

În cadrul prelegerii publice, d-na. conf. univ. dr.  Elena Nedelcu şi-a 
prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare. 

In perioada 1979-1998 a lucrat ca profesor de  ştiinţe sociale în  
învăţământul preuniversitar şi 1991-1998 a ocupat prin concurs funcţia de 
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inspector şcolar de ştiinţe sociale la Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti. 

Debutul în învăţământul superior a avut loc în 1996, prin ocuparea 
postului de lector universitar (asociat) la disciplina ,,Metodica predării ştiinţelor 
sociale’’, în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii „Spiru Haret” din 
Bucureşti. 

Din anul 1998, a ocupat prin concurs postul de lector universitar 
doctorand la disciplinele: Sociologie şi Comunicare, Persuasiune şi Propagandă 
din cadrul Facultăţii de Psihologie a Universităţii ,,Titu Maiorescu’’ din Bucureşti. 
În paralel, în perioada 1998-2002 a predat disciplina ,,Conţinut şi metodă în 
cultura civică’’ la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii din Bucureşti. 
Din anul 2001(conform deciziei nr.4910/02.11.2001) a obţinut pe bază de 
concurs titlul didactic de conferenţiar universitar în cadrul Facultăţii de 
Psihologie a Universităţii ,,Titu Maiorescu’’. 

Pe parcursul desfăşurării activităţii de cadru didactic universitar a susţinut 
cursuri şi seminarii la următoarele discipline : Conţinut şi Metodă în Cultura 
Civică, Metodica Predării Ştiinţelor Sociale, Psiho-Sociologia Comunicării, 
Persuasiunii şi Propagandei, Concepte şi  Orientări Fundamentale in 
Sociologie, Sociologia Familiei, Sociologie Politică, Sociologia Relaţiilor 
Internaţionale, Cultură şi Comunicare Organizaţională, Tehnici de Comunicare 
şi Negociere in Organizaţii. 

În perioada 2005-2014 s-a implicat cu devotament in viaţa Universităţii 
„Nicolae Titulescu”, ocupând diferite funcţii, cum ar fi : 

- Secretar ştiinţific al Facultăţii de ştiinţe sociale şi administrative şi 
membră a senatului  universitar în perioada octombrie 2008 – octombrie 2009; 

- director de departament şi membră a senatului  universitar în perioada 
2011-prezent; 

- coordonatoarea Centrului de Informare, Orientare şi Consiliere 
Profesională a studenţilor din cadrul Universităţii ,,Nicolae Titulescu’’din 2008-
prezent; 

- membră în Consiliul profesoral al Facultăţii de Ştiinţe sociale şi 
administrative: 2008-prezent; 

- Membră în colectivul de redacţie al revistei LESIJ - Lex ET Scientia 
International Journal, revista indexata BDI : 2008-2010 

- membră în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale CKS: 
Challenges of the Knowledge Society, indexata BDI, 2008-2012; 

- membră în Comitetul ştiințific al Conferinței Internaționale Challenges of 
the Knowledge Society,(e-book CKS) indexată BDI; 

- moderator al secţiunii: Sociologie şi Stiintele Educaţiei –Conferinţe 
CKS: 2008-2013; 

 - membru în cadrul unor Comisii de secţiune ale Sesiunii ştiinţifice 
Internaţionale a studenţilor : ,, CONSTANT’’în cadrul Universităţii Nicolae 
Titulescu din Bucureşti. 

Membru în numeroase alte activităţi ştiințifice desfăşurate de organizaţii 
naţionale şi internaţionale de specialitate: 

- „European Sociological Association’’: 2009- prezent; 
- Asociația Română de Sociologie; 
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- Centrul Român pentru Interculturalitate si Comunicare  2008-prezent; 
- Președinta Comisiei de sociologie din cadrul Olimpiadei Naționale de 

Ştiinţe Sociale: 2008, 2009, 2010, 2012, 2013. 
Aprecierea activităţii sale profesionale s-a concretizat şi in obţinerea unor 

diplome cum ar fi de exemplu: 
- Diplomă de Merit acordată de Universitatea ,, Nicolae Titulescu “ din 

Bucureşti, pentru rezultatele cercetării știinţifice in anul 2012 (studii ISI); 
 - Diplomă de Merit, acordată de Institutului Național pentru Drepturile 

Omului- IRDO pentru merite deosebite în promovarea, organizarea și 
desfășurarea de activități  specifice în cadrul Anului Internațional al Învățării 
Drepturilor Omului: 2008-2009; 

- Diplomă de fidelitate pentru formatori, acordată de Institutului Național 
de Administrație,  cu ocazia Galei Premiilor INA, 2008; 

- Diplome pentru contribuţia la coordonarea Olimpiadelor Naționale de 
Științe Socio-Umane  in calitate de Vicepreședinte, acordată de M.E.C. şi  
Inspectoratele  Școlare  Județene: 2008, 2009, 2010,  2013. 

Relevanţa şi impactul rezultatelor sale ştiinţifice s-au concretizat în cărţile 
şi articolele publicate, precum şi într-o participare semnificativă la conferințe 
internaționale de specialitate organizate in ţară sau străinătate.  

D-na. conf. univ. dr. Elena Nedelcu a prezentat elementele esenţiale ale 
planului de dezvoltare a carierei universitare. În vederea dezvoltării activităţii 
educaţionale candidata:  

- va continua sa fie  preocupată de ridicarea standardelor ştiinţifice şi 
metodice ale cursurilor şi seminariilor susţinute, de descoperirea de  noi 
perspective interesante şi metode interactive atractive, bazate pe creativitate 
colaborativă şi parteneriat educaţional; 

- va cerceta cu mai multă perseverenţă identificarea unor strategii de 
conciliere a nevoilor studenţilor de a fi  bine informaţi şi de a fi  totodată subiecţi 
activi în in actul predării; 

- va încuraja şi valoriza înclinaţia studenţilor către lectură şi asigurarea 
unui schimb de informaţie la nivel naţional şi internaţional;  

- va intensifica utilizarea metodelor  interactive de lucru: academic 
debate, brainstorming, problematizare, analiza studiilor de caz etc. 

În vederea creşterii eficienţei şi atractivităţii seminariilor şi cursurilor va 
continua să utilizeze ori de câte ori este cazul, mijloacele tehnice avansate 
(retro-proiector, video-proiector, flip-chart etc.). 

Dezvoltarea activităţii de cercetare va urmări, ca şi până acum : 
- participarea la conferinţe, seminarii, simpozioane de specialitate 

internaţionale şi  naţionale; 
- dezvoltarea a noi metode şi teorii în domeniul ştiinţelor sociale în cadrul 

proiectelor  de cercetare; 
- colaborarea cu alte universităţi, cu organizaţii publice şi private 

interesate de acest  domeniu de cercetare; 
- orientarea către cercetări inter şi transdisciplinare; 
- publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării; 
- publicarea unui minim de două  articole pe an în reviste ştiinţifice, 

domeniul ştiinţelor sociale, reviste indexate Thompson Reuters, ce au ca factor 
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de influenţă minimum 0,3. In acest sens, va continua colaborarea cu renumita 
revistă    ,,European Journal of Science and Theologie’’; 

- publicarea unui minim de două articole pe an, indexate în alte baze de 
date decât Thompson Reuters, dar recunoscute de CNATDCU. Intenţioneaza 
să reia colaborarea cu revistele:,, Cogito’’, Euromentor, Revista de Sociologie; 

- va aborda în cercetările sale teme de maximă actualitate în domeniul 
sociologiei, culturii civice, ştiinţelor comunicării, relaţiilor internaţionale, ştiinţelor 
sociale in general; 

- va alcătui o echipă de cel puţin 10 studenţi/ masteranzi care vor fi 
implicaţi în coordonarea activităţii cercului şi care se vor implica inclusiv în 
scrierea de proiecte ( sub îndrumarea corpului profesoral,); 

- îşi va continua şi perfecţiona activitatea de formator- trainer-expert in 
domeniul educaţiei non-formale, educaţiei civice, tehnicilor de comunicare şi 
negociere in organizaţii. 

Pentru a creşte capacitatea de a lucra în echipă şi eficienţa colaborării 
ştiinţifice, îşi propune următoarele: 

- dezvoltarea unei echipe de lucru în cadrul cercului de cercetări social-
politice şi umaniste ce urmează a fi înfiinţat în cadrul universităţii; 

- depunerea de proiecte în cadrul liniilor de finanţare UEFISCDI, Proiecte 
de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare 
independente 

- publicarea de articole în co-autorat cu alţi membri ai echipelor de 
cercetare în care va fi implicată; 

- participarea ca membru în echipe de cercetare; 
- participarea în echipe de organizare a conferinţelor şi a altor manifestări 

ştiinţifice; 
- participarea la programe de formare de tip team building. 
În urma desfăşurării probei orale, comisia de concurs a acordat 

candidatei Elena Nedelcu următoarele note: 10,10,10,10,10. 
Media generală : 10  (zece).  
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei 

de examen, se pot consemna următoarele aprecieri: 
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere 

următoarele aspecte: 1) competenţele didactice ale candidatei; 2) capacitatea 
candidatei de a îndruma studenţi sau tineri cercetători (materiale şi mijloace 
folosite; modalitatea evaluării; coordonarea studenţilor pentru participarea la 
sesiuni ştiinţifice; coordonarea de activităţi studenţeşti etc.); 3) experienţa 
profesională a candidatei în Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi în 
alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare; 

- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică a candidatei vor fi avute în 
vedere următoarele direcţii: 1) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale 
candidatei; 2) capacitatea candidatei de a transfera cunoştinţele şi rezultatele 
sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate 
ştiinţifice; 3) capacitatea candidatei de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor 
ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatei; 4) 
capacitatea candidatei de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare sau de a 
participa în asemenea proiecte în calitate de membra; 5) activitatea publicistică; 
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- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au 
apreciat că experienţa didactică și de cercetare științifică a d-nei conf. univ. dr. 
Elena Nedelcu îndreptăţesc  candidatura pentru ocuparea postului didactic de 
profesor universitar. 

- în evaluarea îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea postului 
de profesor au fost avute în vedere prevederile Metodologiei Universităţii 
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante. Informațiile din fișa de verificare sunt corecte, fiind 
următoarele: 

 

Criteriul Denumirea criteriului 

Standardul 
pentru profesor 

universitar, 
cercetător 

ştiinţific gradul 
1 

Standardul pentru 
conferenţiar 
universitar, 

cercetător ştiinţific 
gradul II 

Gradul de 
îndeplinire 

C1 Punctajul pentru 
indicatorul I1 

>/= 3 >/= 1,5 14,2 

C2 Numărul de articole care 
prezintă contribuţii 
originale, în reviste cotate 
ISI sau indexate în cel 
puţin 2 din bazele de date 
internaţionale recunoscute 

>/= 6 >/= 4 9 

C3 Numărul de cărţi la care 
este unic autor, prim-autor 
sau coordonator 

Cel puţin o 
carte la o 
editură cu 
prestigiu 

internaţional 
(A1) sau cel 

puţin două cărţi 
publicate la 

alte edituri cu 
prestigiu 

recunoscut 
(A2) 

>= 1 4 

C4 Suma punctajului pentru 
indicatorii I1 - I18 

>/= 60 >/= 35 164,18 

C5 Punctajul pentru 
indicatorul 19 

>/= 3 >/= 1 6 

C6 Suma punctajului pentru 
indicatorii I5 - I8 

>/= 3 >/= 1   32,00 

C7 Punctaj total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I1 - 123) 

>/= 100 >/= 60 170,18 
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C8 Punctaj total (suma 
punctajului pentru 
indicatorii I1 - I23) 
acumulat după obţinerea 
titlului de doctor 

>/= 50 >/= 30 156,2 

 
S-a constatat, în aceste condiții, că d-na conf. univ. dr. Elena Nedelcu 

îndeplineşte standardele minimale şi obligatorii pentru ocuparea postului 
didactic de profesor universitar, având în vedere criteriile de evaluare 
specificate în Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante. 

În concluzie, comisia de concurs a constat că d-na Elena Nedelcu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute în Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” 
din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, 
putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de profesor, poziţia 6 
din statul de funcții al Departamentului de Științe Administrative si Sociale, 
Facultatea de Științe Administrative si Sociale, disciplinele 
Introducere în sociologie, Cultură şi acţiune civică, si Sociologia relaţiilor 
internaţionale. 

 
Rapoartele asupra concursurilor au fost aprobate prin decizie a comisiei 

de concurs, fiind semnate de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de 
către preşedintele comisiei. 

Consiliile facultăţilor au analizat respectarea procedurilor stabilite prin 
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de 
cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 457/4.052011 şi modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 
36/6.02.2013 şi Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi 
de cercetare vacante din Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti şi au 
avizat rapoartele asupra concursurilor. 

În baza raportului Comisiei senatului universitar pentru analiza dosarelor 
de concurs, formată din conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, conf. univ. dr. 
Gheorghe Sandu şi conf. univ. dr. Costin Brăgaru, senatul universitar, a aprobat 
rapoartele asupra concursurilor didactice prin Hotărârea nr. 7/26.03.2014. 

Urmare a parcurgerii procedurii de concurs, cadrele didactice care au 
câştigat concursul au fost numite pe post, acordându-li-se gradul didactic 
aferent, prin decizie a rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării 
concursului. 

Decizia de numire şi de acordare a gradului didactic împreună cu raportul 
de concurs au fost trimise Ministerului Educaţiei Naţionale şi Consiliului Naţional 
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), în 
data de 30 august 2014 (în termen de două zile lucrătoare de la emiterea 
deciziei de numire, 28 august 2014), conform art. 28 alin. (2) din Metodologia 
Universităţii „Nicolae Titulescu” pentru ocuparea prin concurs a posturilor 
didactice. 

Raportul privind desfăşurarea concursului a fost întocmit la data de 25 
august 2014 şi a fost trimis, spre notificare, Ministerului Educaţiei Naţionale în 

file:///C:/Users/MirceaDamaschin/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68662/00140447.htm
file:///C:/Users/MirceaDamaschin/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp68662/00140447.htm


Pagina 44 din 52 
 

data de 30 august 2014, conform art. 31 din Metodologia Universităţii „Nicolae 
Titulescu” pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice. 

6. Rezultatele activităţilor de cercetare pentru anul calendaristic 2014 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este raportată pentru anul calendaristic 
2014.  

În ceea ce priveşte raportarea cercetării ştiinţifice, începând cu anul 2014 
în universitate a fost dezvoltată aplicaţia electronică „cesunt”, care permite 
raportarea individuală a rezultatelor cercetării ştiinţifice la nivel individual, pentru 
fiecare cadru didactic, cercetător sau student-doctorand. Aplicaţia a fost 
finalizată în luna martie 2015, raportarea cercetării fiind în curs de desfăşurare 
la momentul elaborării prezentului raport. Din aceste considerente, în prezentul 
document vor fi expuse consideraţii privitoare la activităţile de cercetare 
ştiinţifică constând în conferinţele organizate în anul 2014, revistele universităţii 
şi cărţile publicate la Editura Universităţii „Nicolae Titulescu”, urmând ca raportul 
centralizat pe universitate cuprinzând criteriile de performanţă să fie generat în 
cursul lunii aprilie, spre a fi supus analizei senatului universitar.  

În cadrul universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe 
baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt privind 
cercetarea, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea 
desfăşurată în legătură cu ciclul de studii masterale şi a celor de licenţă. 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind 
cercetarea, inclusiv cea aferentă studiilor masterale, sunt adoptate de consiliile 
facultăţilor şi apoi de senatul universitar, odată cu specificarea practicilor de 
obţinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. 
Interesele de cercetare sunt predominant instituţionale. 

În ceea ce privește desfășurarea celei de a VIII-a ediţii a Conferinței 
ştiinţifice internaționale CKS – Challenges of the Knowledge Society, 
manifestarea a avut loc în perioada 16-17 mai 2014, fiind organizată de 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, în parteneriat cu Fundația de 
Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”, Universitatea Deusto din 
Bilbao și Universitatea Complutense din Madrid. 

CKS reunește anual cadre didactice universitare şi cercetători din ţară şi 
din străinătate. CKS își propune să creeze un spațiu de dezbatere pentru cei 
care sunt interesaţi de abordarea pluridisciplinară şi interdisciplinară a celor mai 
noi teme de cercetare din domeniul ştiinţelor sociale. 

Conferința a avut următoarele secțiuni:  
a) Drept: 48 studii (Drept penal - 7 studii; Drept privat - 16 studii ; Drept 

public - 21 studii; Proprietate intelectuală – 4 studii); 
b) Ştiinţe economice: 27 studii (Economie Generală: 14 studii; Finanțe și 

Contabilitate: 9 studii; Management și Marketing: 4 studii); 
c) Știinţe sociale și administrative: 24 studii (Științe politice și RISE - 10 

studii, Administrație Publică - 4 studii; Educație și Sociologie: 8 studii; Studii de 
gen: 2 studii); 

d) IT în Științe Sociale: 6 studii. 
Numărul total de studii incluse în programul conferinței CKS 2014 a fost de 

105. 
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Revista Challenges of the Knowledge Society, numărul din 2014, a grupat 
studiile evaluate pozitiv de comitetul ştiințific al conferinței. Revista este 
indexată în 4 baze de date științifice, internaționale, recunoscute de ministerul 
de resort, după cum urmează: Ulrich’s, DOAJ, Index Copernicus si EBSCO-
CEEAS. 

Editura Universității „Nicolae Titulescu” din București a editat, în cursul 
anului 2014, un număr de 156 de cărţi, cursuri universitare, caiete de seminar, 
în format electronic. 

Revistele editate de universitate sunt următoarele: 
a) LESIJ - „Lex ET Scientia International Journal”, publicaţie indexată în 

bazele de date internaţionale: EBSCO CEEAS, DOAJ, Index Copernicus; 
b) RRSS - „Romanian Review of Social Sciences”, indexată în bazele de 

date internaţionale: GetInfo - German National Library of Science and 
Technology, WorldCat, WZB – Social Science Research Center (Berlin), Index 
Copernicus , New Jour Catalog (Georgetown Library), EBSCO; 

c) CMSS - „Computational Methods in Social Sciences”, indexată în 
bazele de date internaţionale: RePEc, DOAJ, Index Copernicus, EZB, DRJI, 
ZDB și Google Academic; 

d) GLOBECO - „Global Economic Observer”, indexată în bazele de date 
internaţionale: DOAJ și RePEc; 

e) Challenges of the Knowledge Society Journal / 2014, indexată în 
Ulrich’s, DOAJ, Index Copernicus şi EBSCO-CEEAS. 

Universitatea dispune de o strategie privind obiectivele, proiectele si 
rezultatele urmărite prin cercetarea științifică, precum şi fondurile si baza 
materială necesare realizării activităţii de cercetare științifică. 

Cercetarea ştiinţifică cuprinde mai multe parteneriate. De exemplu, cu 
Universitatea Complutense din Madrid, Institutul de Prognoză Economică şi 
Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române. Resursele 
necesare cercetării sunt divizate in fonduri bănești si bază materială si logistică, 
obţinute prin finanţări de tip grant sau contracte de cercetare de cercetare 
ştiinţifică. 

Există un climat şi o cultură academică centrate pe cercetare, atestate de 
numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de participările la manifestările 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

În cadrul universităţii activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în 
cadrul centrelor de cercetare ale facultăţilor, care sunt părţi componente ale 
centrului ce funcţionează la nivelul universităţii, al căror statute şi regulamente 
de organizare şi funcţionare pun accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în 
legătură cu ciclul de studii de licenţă şi masterale.  

Pentru atragerea studenților în activități de cercetare științifică au fost 
organizate și funcţionează cercuri studențești pe materii, care permit 
identificarea celor care au înclinație pentru acest domeniu.  

Universitatea are o experienţă veche în organizarea sesiunilor de 
comunicări științifice, care se desfășoară anual, având ca scop principal 
încurajarea şi promovarea cercetării științifice a studenţilor şi cadrelor didactice, 
încurajarea colaborării dintre cadrele didactice în redactarea unor lucrări. 
Lucrările ştiinţifice valoroase sunt publicate în cele cinci reviste indexate BDI ale 
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universităţii. 

7. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii 

În Universitatea „Nicolae Titulescu” este dezvoltată o adevărată cultură a 
calităţii, bazată pe un manual al calităţii, precum şi pe o serie de regulamente, 
metodologii şi proceduri. Toate aceste documente importante pentru asigurarea 
unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor derulate în cadrul universităţii 
sunt puse la dispoziţia mediului academic prin intermediul Platformei electronice 
Elis. 

Pentru certificarea nivelului general al politicii de calitate dezvoltată în 
universitate, s-a procedat la dezvoltarea unui sistem de audit organizat de 
comisia internă de audit, bazat pe acțiuni preventive și corective și care 
beneficiază de certificare ISO 9001. Certificarea a fost menţinută şi în urma 
evaluării din partea organismului SRAC derulată în cadrul universităţii în martie 
2014. 

În cadrul universităţii funcţionează Departamentul pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii care gestionează întreaga problematică privitoare la cultura 
calităţii şi care pune la dispoziţia comunităţii academice informaţiile şi 
instrumentele referitoare la acest domeniu. Începând din anul 2014 toate 
documentele relevante referitoare la calitate se regăsesc pe platforma 
bidirecţională Elis astfel încât toţi membrii comunităţii academice au 
posibilitatea să se documenteze cu privire la ele. 

Universitatea beneficiază şi de o comisie de evaluare şi asigurare a 
calităţii care elaborează un raport anual prezentat şi aprobat de către senatul 
universitar. 

Este implementată Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din 
universitate (Cod DEAC MT-03) incluzând: evaluarea activităţii didactice de 
către studenţi, evaluarea colegială a cadrelor didactice, evaluarea colegială, 
autoevaluare şi evaluarea efectuată de către directorul de departament. 
Rezultatele acestor evaluări sunt centralizate şi prelucrate de comisiile de 
evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi de cercetare care funcţionează 
la nivelul fiecărui departament, fiind reflectate în tabelul performanţelor. Pentru 
performanţe deosebite cadrele didactice pot fi recompensate în conformitate cu 
metodologia internă adoptată în cadrul universităţii. 

Pentru evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se întocmesc rapoarte 
anuale la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul universităţii. Rapoartele sunt puse 
la dispoziţia întregii comunităţi academice prin publicarea pe pagina web a 
Centrului de studii juridice economice şi socio-administrative. 

În conformitate cu Metodologia de admitere (cod DEAC MT04) pot deveni 
studenţi doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat. Forma de 
admitere este concursul de dosare, criteriul fiind chiar media de la examenul de 
bacalaureat. 

După admiterea şi înmatricularea studenţilor aceştia sunt informaţi cu 
privire la parcursul lor prin intermediul Ghidului studentului elaborat de fiecare 
facultate, iar activitatea lor este reglementată de Regulamentul privind 
activitatea profesională a studenţilor. În cadrul acestui regulament se regăsesc 
toate aspectele importante ale interacţiunii dintre student şi universitate (cod 
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DEAC RG-10). 
Mai mult, a fost adoptat şi implementat un Regulament privind evaluarea şi 

notarea studentului care prevede faptul că evaluarea pe parcurs este una foarte 
importantă pentru adaptarea metodelor didactice utilizate. Evaluarea finală 
reflectă rezultatele celei derulate pe parcursul semestrelor şi se desfăşoară în 
condiţii de transparenţă şi corectitudine, cu impunerea implicării a cel puţin 
două cadre didactice în asumarea notei acordate (cod DEAC RG-12). 

Începând cu anul universitar 2013-2014, a fost adoptată şi implementată o 
procedură de evaluare a gradului de satisfacţie cu privire la calitatea de student 
al Universităţii Nicolae Titulescu, rezultatele sondajului fiind prelucrate şi 
prezentate membrilor mediului academic. În urma procesării acestor rezultate a 
rezultat că peste 70 % din studenţi sunt mulţumiţi de mediul în care îşi 
desfăşoară activitatea. 

În anul 2013/2014 în cadrul universităţii s-au desfăşurat vizitele de 
evaluare externă din partea comisiei de specialişti desemnată de către EUA. 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București a optat pentru implicarea în 
activitățile de evaluare colegială externă derulate de către EUA în scopul 
observării modului în care mecanismele sale se reflectă în viziunea specialiștilor 
desemnați să facă parte din comisia care efectuează vizitele de evaluare. 

Pentru aceasta, prin decizie a senatului universitar s-a stabilit componența 
comisiei interne alcătuită pentru a elabora raportul de autoevaluare, în 
următoarea componență: conf. univ. dr. Mircea Damaschin – preşedinte; prof. 
univ. dr. Mihai Adrian Hotcă – membru; prof. univ.dr. Bogdan Oancea – 
membru; conf. univ. dr. Bogdan Micu – membru; conf. univ. dr. Mirela 
Gorunescu – membru; conf. univ. dr. Maria Grigore – membru; contabil şef 
Julieta Bararu – membru; Clemansa Ciuciu, secretar şef – membru; Ana 
Cristina Eremia, student – membru. 

Comisia, în componența indicată mai sus, s-a întâlnit pentru prima dată în 
octombrie 2013 ocazie cu care s-a stabilit maniera de lucru (prin întâlniri 
săptămânale), atribuțiile fiecărui membru, precum și termenele de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite.  

În scopul cointeresării întregii comunități academice, dar și pentru ca 
raportul de autoevaluare să reflecte opiniile fiecărui membru al acestei 
comunități, s-a procedat la prezentarea proiectului în cadrul unor ședințe de 
departament special dedicate. În urma derulării acestor ședințe de 
departament, s-au formulat în scris și s-au înaintat către decanate analize 
SWOT, precum și propuneri de acțiuni corective care să fie incluse în planul ce 
urmează să fie elaborat la nivelul instituției. De asemenea, prezentul raport de 
autoevaluare a fost analizat în cadrul departamentelor universităţii, fiind 
permanent disponibil pe parcursul elaborării pe platforma electronică e-Lis. 

La momentul elaborării raportului de autoevaluare acesta a fost pus la 
dispoziţia întregii comunităţi academice şi discutat în şedinţele departamentelor. 

Vizita experţilor străini a avut loc în perioada 15-17 ianuarie 2014, 
activităţile s-au derulat în mod firesc şi toţi membrii comunităţii academice şi-au 
dat concursul pentru a răspunde în timp util cerinţelor evaluatorilor EUA. 
Componenţa comisiei de experţi EUA a fost următoarea prof. Jean-Louis 
Vanherweghem, preşedinte; prof. Pedro Teixeira, coordonator; prof. Carmen 
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Fenoll; prof. Gintautas Braziunas, student Liliya Ivanova. 
A doua vizită a comisiei EUA a avut loc în perioada 14-16 aprilie 2014 şi a 

privit completarea evaluării şi prezentarea primului proiect al Raportului 
evaluării. 

Rezultatele finale ale raportului au fost supuse dezbaterii comunităţii 
academice, iar sugestiile formulate au fost luate în considerare de către 
Consiliul de administraţie al universităţii. 

8. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de 

cercetare 

În cadrul universităţii este înfiinţată şi funcţionează Comisia de etică 
profesională universitară, care are ca atribuție principală stabilirea răspunderii 
personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare şi control, 
pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de lege şi regulamentele universităţii. 
Comisia funcţionează în baza regulamentului propriu şi îşi ghidează activitatea 
după Codul eticii, parte integrantă a Cartei universitare. 

În anul universitar 2013-2014, nu au fost semnalate încălcări ale eticii şi 
deontologiei profesionale.   

 

9. Situaţia posturilor didactice vacante 

Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul universităţii se face în 
baza metodologiei proprii adoptată de senatul universitar şi cu respectarea 
Metodologiei cadru adoptate la nivel naţional. Posturile didactice vacante se 
postează pe site-ul universităţii şi sunt publicate în Monitorul Oficial al 
României, aşa cum prevăd documentele relevante în domeniu.  

 

10. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile 

anterioare 

Misiunea universităţii se reflectă direct în întreaga sa activitate didactică şi 
ştiinţifică (planuri de învăţământ, fişe de disciplină/programe analitice, activităţi 
de cercetare, mobilităţi, practică de specialitate a studenţilor etc.), precum şi în 
structura ei organizatorică, direcţionarea resurselor sale fizice şi financiare etc. 

Universitatea aderă şi înţelege să respecte principiile cuprinse în „Magna 
Charta” a Universităţilor Europene, încheiată la Bologna, precum şi în „The 
Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher 
Education”. 

De asemenea, sunt respectate: Documentele adoptate la întâlnirea 
universităţilor europene de la Salamanca  - aprilie 2001; Documentul adoptat în 
cadrul Reuniunii de la Praga a miniştrilor educaţiei din ţările europene - mai 
2001; Comunicatul Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru învăţământul 
superior de la Berlin - 19 septembrie 2003; Convenţia Asociaţiei Europene a 
Universităţilor asupra instituţiilor de învăţământ superior, de la Graz - 29-31 mai 
2003; Documentul adoptat în cadrul Summit-ului European al Miniştrilor 
Învăţământului Superior de la Berlin - 18-19 septembrie 2003; Comunicatul 
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miniştrilor educaţiei de la Berger, 2005. 
Pentru a asigura eficiența procesului didactic în componenta sa de 

creștere a gradului de angajabilitate pe piața muncii, la nivelul universității a fost 
adoptat un regulament privind practica studenților (Cod DEAC RG-13) care 
reglementează într-o manieră detaliată modalitatea de derulare a acestei forme 
de instruire. Fiecare facultate a încheiat un număr considerabil de parteneriate 
de practică (FSE – 111 convenţii pentru 2011, 123 convenţii pentru 2012 şi 75 
convenţii pentru 2013) care permite asigurarea de activități practice pentru un 
număr important de studenți. În completarea acestor activități, sunt 
implementate cu caracter de permanență în ultimii ani acțiuni de tipul proceselor 
simulate și completare celelalte facultăți. Implicarea studenților în acest tip de 
activități este de natură să asigure o tranziție mai facilă la statutul de practician.   

În vederea creșterii nivelului de angajabilitate au fost derulate activități 
suplimentare de pregătire a studenților în vederea admiterii în profesiile care 
presupun o astfel de cale de acces. Acest fapt a generat rezultate pozitive, 
exemplu - în urma examenului de admitere în profesia de avocat universitatea a 
realizat un progres considerabil în anul 2013, fiind a 4-a furnizoare de 
absolvenți admiși.  

Pentru a se asigura racordarea procesului didactic la cerințele 
învățământului european studenții, dar și cadrele didactice, sunt încurajați să 
participe în cadrul mobilităților ca cele de tipul Erasmus, în baza unor 
parteneriate instituționale.  

În vederea creșterii gradului de angajabilitate a absolvenților, a fost 
înființat și funcționează activ Centrul de Informare, Consiliere și Orientare 
Profesională al Universităţii ,,Nicolae Titulescu’’. În cadrul său sunt organizate 
dezbateri și întâlniri cu reprezentanții potențialilor angajatori sau cu intermediari 
care operează pe piața muncii. Centrul prezintă rapoarte de activitate anuale.  

S-a procedat la încheierea de parteneriate permanente cu reprezentanţii 
societăţii care au calitatea de angajatori ai absolvenţilor universităţii, care 
transmit informaţii utile pentru reglarea mecanismelor instituţionale şi prin 
intermediul cărora se asigură şi necesarul de stagii de practică pentru studenţi. 

De asemenea, la nivelul senatului universitar funcționează Comisia pentru 
monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor. La data elaborării 
prezentului raport, Comisia a centralizat fişele completate de absolvenţii 
universităţii în vederea eliberării actelor de studii, rezultând următoarea situaţie 
pentru perioada 2010-2012: 

Facultatea de Drept  
An terminal 2010 
Din 355 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 149 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 41,97%), 
- 206 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

58,03%). 
Din 142 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 85 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 59,86%), 
 - 57 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

40,14%). 
Din totalul de 497 de absolvenți a programelor de licență și master: 
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 - 234 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 47,08%), 
 - 263 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

52,92%). 
 
An terminal 2011 
Din 384 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 128 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 33,33%), 
- 256 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

66,67%). 
Din 187 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 76 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 40,64%), 
 - 111 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

59,36%). 
Din totalul de 571 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 204 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 35,73%), 
 - 367 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

64,27%). 
 
Facultatea de Științe Economice 
An terminal 2010 
Din 212 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 122 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 57,55%), 
- 90 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 42,45%). 
Din 175 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 128 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 73,14%), 
 - 47 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

26,86%). 
Din totalul de 387 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 250 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 64,6%), 
 - 137 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

35,4%). 
An terminal 2011 
Din 236 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 89 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 37,71%), 
- 147 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

62,29%). 
Din 367 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 257 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 70,03%), 
 - 110 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

29,97%). 
Din totalul de 603 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 346 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 57,38%), 
 - 257 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

42,62%). 
An terminal 2012 
Din 189 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 84 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 44,44%), 



Pagina 51 din 52 
 

- 105 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
55,56%). 

Din 216 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 136 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 62,96%), 
 - 80 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

37,04%). 
Din totalul de 405 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 220 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 54,32%), 
 - 185 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

45,68%). 
 
Facultatea de Științe Sociale și Administrative 
An terminal 2010 
Din 376 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 144 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 38,3%), 
- 232 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 61,7%). 
Din 114 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 64 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 56,14%), 
 - 50 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

43,86%). 
Din totalul de 490 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 208 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 42,45%), 
 - 282 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

57,55%). 
An terminal 2011 
Din 214 de absolvenți a studiilor universitare de licenţă: 
- 97 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 45,33%), 
- 117 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

54,67%). 
Din 130 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 77 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 59,23%), 
 - 53 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

40,77%). 
Din totalul de 344 de absolvenți a programelor de licență și master: 
 - 174 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 50,58%), 
 - 170 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

49,42%). 
 
An terminal 2012 
Din 62 de absolvenți a studiilor universitare de master: 
 - 22 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 35,48%), 
 - 40 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

64,52%). 
Din totalul de 62 de absolvenți a programelor de master: 
 - 22 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 35,48%), 
 - 40 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 

64,52%). 
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Raportul privind starea Universităţii „Nicolae Titulescu” pentru anul 2014 

va fi prezentat în şedinţa senatului universitar din data de 24 martie 2015. 
Ulterior aprobării, raportul va fi publicat pe pagina de web a universităţii şi pe 
platforma electronică eLis, în vederea accesării de către membrii comunităţii 
academice. 

 
Bucureşti, 16 martie 2015 

 
 
Rector 
Profesor universitar doctor  
Gabriel Boroi 
 
 

 
  


