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1. Introducere 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (în continuare, Universitatea) s-a 

constituit ca unitate de învățământ superior în cadrul Fundației de Drept și Relații 
Internaționale ''Nicolae Titulescu”, care a luat naștere pe baza actului constitutiv din 
data de 17.12.1990, prin sentința civilă nr. 26.09.01.1991 a Judecătoriei Sectorului 1 
București, rămasă definitivă. La înființarea Fundației, Universitatea a avut denumirea 
de Institutul de Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu”. Odată cu înființarea 
Facultății de științe economice s-a schimbat denumirea în Universitatea „Nicolae 
Titulescu” conform sentinței civile din 14.06.1999. Prin Legea nr. 241/2002 
Universitatea „Nicolae Titulescu” se înființează ca instituție de învățământ superior 
acreditată, persoană juridică de drept privat, parte a sistemului național de învățământ. 

Sediul Universității este în București, Calea Văcărești nr. 185, sector 4. 
Universitatea este persoană juridică fără scop lucrativ (non-profit), dispunând de 
patrimoniu propriu, corespunzător standardelor naționale. 

În cadrul Universității  funcționează trei facultăți: Facultatea de drept, Facultatea 
de economie și administrarea afacerilor și Facultatea de relații internaționale și 
administrație publică. 

Facultatea de drept cuprinde programul de studii universitare de licență „Drept” 
(acreditat) și programul de studii universitare de licență „Drept european și 
internațional” (acreditat). De asemenea, în cadrul facultății funcționează 5 programe de 
studii universitare de masterat acreditate: „Dreptul afacerilor”, „Drept internațional și al 
Uniunii Europene” „Științe penale”, „Drept financiar-bancar și al asigurărilor” și 
„Carieră judiciară”. 

Facultatea de economie și administrarea afacerilor1 cuprinde 2 programe de studii 
universitare de licență: „Contabilitate și informatică de gestiune” (acreditat) și 
„Administrarea Afacerilor” (acreditat). De asemenea, au fost organizate 4 programe de 
studii universitare de master, dintre care 3 sunt în domeniul contabilitate („Management 
contabil, audit și expertiză contabilă”, „Audit financiar, control și audit intern”, 
„Contabilitatea și auditul entităților economice”) și un master în domeniul administrarea 
afacerilor („Antreprenoriat și administrarea afacerilor”). 

Facultatea de relații internaționale și administrație2 cuprinde 2 programe de studii 
universitare de licență: „Administrație publică” (acreditat), și „Relații internaționale și 
studii europene” (acreditat) și 2 programe de studii universitare de master: 
„Administrație publică și dezvoltare comunitară” și „Managementul organizațiilor și 
serviciilor publice”. 

Universitatea își asumă desfășurarea activității pe trei planuri majore: activitatea 
didactică, cercetarea științifică, relația cu societatea. 

a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea 
dezvoltării unui învățământ centrat pe student și necesitatea racordării nivelului de 
pregătire a absolventului în acord cu cerințele dictate de piața muncii.  

b) O componentă importantă a misiunii Universității o constituie și dezvoltarea 
activității de cercetare științifică, valorificarea rezultatelor cercetării și organizarea 
studiilor universitare de doctorat. 
                                                           

1 Denumirea actuală datează din anul universitar 2016-2017, în conformitate cu H.G. nr. 654/2016. 
Denumirea anterioară era aceea de „Facultatea de științe economice”. 

2 Denumirea actuală datează din anul universitar 2016-2017, în conformitate cu H.G. nr. 654/2016. 
Denumirea anterioară era aceea de „Facultatea de științe sociale și administrative”. 
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În cadrul Universității, activitatea de cercetare științifică se desfășoară pe baza 
strategiei pe termen lung și a programelor pe termen mediu și scurt privind cercetarea, 
documente care prevăd și pun un accent deosebit pe cercetarea desfășurată în legătură 
cu ciclul de studii masterale și a celor de licență. 

c) Dezvoltarea relației Universității cu societatea este o altă componentă 
importantă a misiunii asumate. Pe această linie, sunt întreprinse acțiuni diferite menite 
să transforme prezența Universității  în viața societății într-o constantă. 

Prezentul raport privind starea Universității, elaborat în conformitate cu 
dispozițiile art. 130 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/5.01.2011 a educației naționale, 
cuprinde informații relevante pentru anul universitar 2016-2017, respectiv pentru anul 
calendaristic 2017, după cum urmează: 

a) informațiile privind situația programelor de studii, personalul instituției, 
asigurarea calității activităților din cadrul universității, situația respectării eticii 
universitare și a eticii activităților de cercetare, situația posturilor vacante, situația 
inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente și prezentarea activității 
departamentului Erasmus, au în vedere anul universitar 2016-2017; 

b) informațiile privind situația financiară a Universității și rezultatele activității de 
cercetare științifică sunt prezentate având în vedere anul calendaristic 2017; 

c) informațiile privind angajabilitatea au în vedere studenții care au absolvit 
studiile universitare de licență, master, doctorat în anul 2015.  

 
 
2. Evaluarea instituțională 
În perioada 17-19.05.2017 s-a desfășurat vizita ARACIS în vederea evaluării 

instituționale a Universității. Programele de studii universitare de licență evaluate în 
concret au fost „Drept” și „Administrarea Afacerilor” . 

Componența comisiei de evaluare a  fost următoarea: prof. univ. dr. Luca 
Iamandi, Universitatea „Danubius” din Galați (director de misiune), prof. univ. dr. 
Nicolae Todea, Universitatea „1 Decembrie 2018” din Alba Iulia (coordonatorul echipei 
de experți evaluatori), prof. univ. dr. Milan Pol, Universitatea Masaryk, Brno (expert 
străin), prof. univ. dr. Gheorghe Solomon,  Universitatea Politehnica din București 
(reprezentantul comisiei consultative), Expert Mihaela Băjenaru (secretar tehnic al 
comisiei), Prof.univ.dr. Marius Petrescu – Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești 
(Expert evaluator comisie instituțională), prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, Universitatea 
din Craiova (evaluator program de studii Drept), prof. univ. dr. Iuliana Ciochină, 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești (evaluator program de studii 
Administrarea Afacerilor), student Iuliu Gabriel Cocuz (Universitatea de Medicină și 
Farmacie din Târgu Mureș) și studenta Daniela Lungu, Universitatea Romano-
Americană București. 

Ca urmare a evaluării instituționale, Universitatea a primit calificativul „Grad 
ridicat de încredere”, confirmând, în acest fel, calificativul precedent acordat pentru 
perioada 2012-2017. 

Între aspectele pozitive reținute în raportul vizitei de evaluare, este important a fi 
menționate următoarele: existența unui corp profesoral valoros, cu un bun prestigiu în 
mediul academic și în rândul studenților; personalul didactic are rezultate de excepție pe 
linia cercetării științifice, sprijinite financiar de Universitate și concretizate în lucrări 
publicate în reviste, cărți, simpozioane organizate, dar și în numeroase participări la 



Pagina 5 din 39 
 

manifestări științifice din țară și străinătate; imaginea bună a Universității în mediul 
universitar din România; Universitatea dispune de o bază materială și dotări specifice 
unei instituții de învățământ superior care asigură desfășurarea în cele mai bune condiții 
a tuturor proceselor academice, administrative și sociale; resursele financiare ale 
Universității  îi permit să asigure sprijin financiar prin burse și prin punerea la dispoziție 
a altor facilități către studenți; dotări remarcabile ale spațiilor de învățământ dar și ale 
celor destinate serviciilor administrative și sociale; asigurarea unui proces 
comunicațional transparent și eficient în relația cadre didactice și studenți, dar și cu 
publicul larg; adaptarea activităților didactice la cerințele studenților, centrarea 
activității didactice pe student; programe de studiu cu planuri de învățământ echilibrate, 
care definesc și delimitează competențele teoretice și de specialitate, asigurând 
compatibilitatea cu cadrul național de calificări, conform competențelor din grila 
RNCIS (Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior) și cu alte planuri 
sau programe de studii similare din țară și state ale Uniunii Europene sau din alte state 
ale lumii; un grad ridicat de satisfacție al angajatorilor cu care s-a discutat, reprezentanți 
ai INM, Baroului București, societăți de avocatură etc.; existența unei bune comunicări 
cadru didactic-student și a unei bune relații a studenților cu structurile administrative și 
cele academice. 

 
 
3. Situația financiară a Universității pentru anul fiscal 2017 

 
Venituri totale 14.585.858 lei 
Cheltuieli totale 14.548.215 lei 
Excedent 37.643 lei 

 
CATEGORIA DE VENIT TOTAL VENITURI 

REALIZATE - LEI 
OBSERVAȚII 

Venituri CKS, ERASMUS, LESIJ 
 
 

383.221 
 
 

taxe CKS 2017 =16.222lei 
fonduri Erasmus=366.082 
LESIJ 917 

Venituri din închiriere spații 
 

817.313 
 

diverse contracte de 
inchiriere 

Donații și sponsorizări 
 

14.922 
 

diverse contracte de 
sponsorizare si de donatie 

Dobânzi bancare 135.160 plasamente la 2 banci 
Taxe școlarizare 11.291.478  
Taxe cazare cămin studențesc 1.922.026  
Alte venituri 
 
 

21.738 
 
 

rabat comercial achiziții 
cărți, diferență curs valutar 
etc. 

Total venituri 2017 14.585.858  
 
 
 
Venituri din taxe de școlarizare realizate pe forme de studii 
 
FACULTATEA  LICENȚĂ MASTER DOCTORAT TOTAL 
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Facultatea de drept 
Pondere în total venituri 

6.632.547 
71.55% 

793.188 
48.19% 

390.000 
100% 

7.815.735 

Facultatea de economie și 
administrarea afacerilor 
Pondere în total venituri 

1718994 
18.54% 

 

751057 
45.63% 

 

- 2.470.051 

Facultatea de relații 
internaționale și administrație 
Pondere în total venituri 

918.377 
9.91% 

 

101.665 
6.18% 

 

- 1.020.042 

 
 Din totalul cheltuielilor în valoare de 14.548.215 lei, 74.96% au reprezentat 

cheltuieli cu salariile (în valoare absolută de 10.905.868 lei). 
 Cheltuielile cu salariile au reprezentat 74.77% din total venituri realizate. 
 Comparativ cu anul trecut excedentul redus se explica prin cheltuielile ridicate 

pentru dotări în baza materială (dotări cu calculatoare, imprimante, aparate aer 
condiționat, grupuri electrogene, amenajare spălătorie cămin studențesc, 
amenajare balcoane/terase, achiziția de inventor moale pentru căminul 
studențesc etc). 

 Capacitatea de cazare a căminului studențesc este de 150 camere, cu un total de 
450 paturi. Gradul de ocupare în anul 2017 a fost de 84.75%, având în vedere 
lunile de vară, când unii studenți se decazează și pleacă în localitatea unde își au 
domiciliul (totalul încasărilor din taxa de cazare reprezintă  13.18% din totalul 
încasărilor pentru anul 2017). 

 
 

4. Situația programelor de studii/specializări în anul universitar 2016-2017 
4.1. Facultatea de economie și administrarea afacerilor  

 

Domeniul Programul de studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Finanțe 

Studii universitare de licență 

Finanțe și bănci 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
1609/2004, 
HG 580/2014, 
HG 575/2015, 
HG 376/2016   

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
87/2011, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016                

Studii universitare de master 

Finanțe și asigurări 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
4644/2008,  
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 
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Finanțe publice și 
politici fiscale 
naționale și 
comunitare     

IF 4 semestre 120 credite Acreditare  
OM 
4644/2008, 
OM 
4945/2012,HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

Management 
financiar-bancar și 
bursier 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
4644/2008, 
OM 
4945/2012,HG 
282/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

Finanțarea 
proiectelor de mediu 

  IF 4 semestre 120 credite HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 

Contabilitat
e 

Studii universitare de licență 

Contabilitate și 
Informatică de 
Gestiune 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
631/2010, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016           

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
87/2001, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016        

Studii universitare de master 

Management 
contabil, audit și 
expertiză contabilă 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
5483/2011, 
OM 
4945/2012, 
HG 581/2013, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016  

Contabilitatea și 
auditul entităților 
economice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

Audit financiar, 
control și audit 
intern 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

 
 

Studii universitare de licență 
Administrarea IF 3 ani 180 credite Autorizare HG 
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Administra
rea 
Afacerilor 

Afacerilor 749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
575/2015, HG 
376/2016             

ID 3 ani 180 credite Autorizare HG 
966/2011, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016                

Studii universitare de master 
Antreprenoriat și 
administrarea 
afacerilor 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
664/2016 

  
4.2. Facultatea de drept 

 

Domeniul Programul de studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Drept 

Studii universitare de licență 

Drept 

IF 4 ani 240 credite Acreditare 
Legea nr.  
241/2002, HG 
707/2012 și 
HG 69/2013, 
HG 580/2014, 
HG 575/2015, 
HG 376/2016       

ID 4 ani 240 credite Acreditare  
HG 966/ 2011, 
HG 707/2012 
și HG 
69/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016         
  

Drept european și 
internațional 

IF 4 ani 240 credite Acreditare 
ARACIS 
2012, HG 
707/2012 și 
HG 69/2013, 
HG 580/2014, 
HG 575/2015, 
HG 376/2016       
     

Drept 

Studii universitare de master 

Carieră judiciară IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
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OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 

Drept financiar, 
bancar  și al 
asigurărilor 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 

Drept internațional 
și al Uniunii 
Europene 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016, 
HG 664/2016 

Dreptul afacerilor IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 

Științe penale 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare 
OM 
4936/2008, 
OM 
4945/2012, 
HG 582/2014, 
HG 595/2015, 
HG 402/2016 

Studii universitare de doctorat 
 

4.3. Facultatea de relații internaționale și administrație 
 

Domeniul Programul de studii 

Forma de 
învățământ (cu 
frecvență, IF/ 
la distanță, ID) 

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Științe 
administrative 

Studii universitare de licență 

Administrație 
publică 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
922/2008, HG 
730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016   

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
966/2011, HG 
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730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016   

Poliție locală IF 3 ani 180 credite Autorizare,HG 
730/2014 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016   

Studii universitare de master 

Administrație 
publică și 
dezvoltare 
comunitară 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
4666/2009 HG 
303, 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

Managementul 
organizațiilor  
și serviciilor 
publice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare 
OM 
4666/2009 HG 
303, 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016 

Relații 
internaționale și 
studii europene 

Studii universitare de licență 
Relații 
internaționale 
și studii 
europene 

IF 3 ani 180 credite Acreditare HG 
966/2011, HG 
730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016   

 
 

5. Situația studenților înmatriculați și a promovabilității în anul universitar 
2016-2017 

5.1. Facultatea de economie și administrarea afacerilor  
5.1.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
IF 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

63 43 68% 
II 49 44 89% 
III 33 29 87% 

TOTAL 145 116 80% 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
IF 

 
Administrarea 

92 63 68% 
II 72 57 79% 
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III Afacerilor 83 71 85% 
TOTAL 247 191 77% 

 
 
5.1.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
ID 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

50 43 86% 
II 53 47 88% 
III 41 32 78% 

TOTAL 144 122 84% 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
ID 

 
Administrarea 

Afacerilor 

50 32 64% 
II 45 34 75% 
III 46 40 86% 

TOTAL 141 106 75% 
 
 
5.1.3. Studii universitare de master  
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I Management Financiar Bancar 
și Bursier 

- - - 
II 18 17 94% 

TOTAL 18 17 94% 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I Management Contabil, Audit și 
Expertiză Contabilă  

43 30 69% 
II 50 46 92% 

TOTAL 93 76 81% 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I Contabilitatea și Auditul 
Entităților Economice 

64 53 82% 
II 44 38 86% 

TOTAL 108 91 84% 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I Antreprenoriat și 44 33 75% 
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II Administrarea Afacerilor - - - 
TOTAL 44 33 75% 

 
 

5.2. Facultatea de drept  
5.2.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 
 
  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
 

IF 

 
Drept 

439 316 71,98% 
II 341 290 85,04% 
III 299 257 85,95% 
IV 406 389 95,81% 

TOTAL 1485 1252 84,30% 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
IF 

 
Drept European 
și Internațional 

101 60 59,40% 
II 118 104 88,13% 
III 88 85 96,59% 
IV 74 73 98,64% 

TOTAL 381 322 84,51% 
 

5.2.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 
  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I  
ID 

 
Drept 

150 104 69,33% 
II 110 89 80,90% 
III 121 110 90,90% 
IV 172 155 90,11% 

TOTAL 553 458 82,82% 
 
 

5.2.3. Studii universitare de master 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii 
DREPT 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 

% 

I Carieră judiciară 75 73 97,33% 
I Științe penale 72 62 86,11% 
I Dreptul afacerilor  62 50 80,64% 
I Drept financiar bancar și al 

asigurărilor 
- - - 

I Drept internațional și al Uniunii 
Europne 

31 26 83,87% 

TOTAL 240 211 87,91% 
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5.3. Facultatea de relații internaționale și administrație 
5.3.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. 
studenți 

promovați 
(30.09.201

7) 

% 
 
 
 

I 
IF Administrație 

publică 

46 36 78% 
II 33 30 90% 
III 34 32 94% 

 TOTAL 113 98 87% 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 
% 

I 
IF 

Relații 
Internaționale și 
Studii Europene 

- - - 
II 18 16 89% 
III 18 18 100% 

 TOTAL 36 34 94% 
 
 

5.3.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 

Anul 
de 

studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 
% 

I 
ID Administrație 

publică 

75 62 83% 
II 61 58 95% 
III 53 51 96% 

 TOTAL 189 171 90% 
 
 

5.3.3. Studii universitare de master 
 
 

 
5.4. Școala doctorală 
În urma desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat au 

fost  declarați admiși și înmatriculați (începând cu data de 01 octombrie 2016) un număr 
de 12 studenți-doctoranzi, după cum urmează: Băncilă Andrei Dorin, Catea Roxana 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2016/2017) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2017) 
% 

I 
IF 

Managementul 
Organizațiilor și 

Serviciilor 
Publice 

- - - 

II 
18 18 100% 

 TOTAL 18 18 100% 
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Mihaela, Chiriță Dorian, Costea Corina, Dinescu Adrian, Găișteanu Laurenția Florina, 
Irimescu George Mihai, Neagu Constantin Marc, Papuc Patricia Casandra, Pigulea 
Ruxandra Ileana, Tudor Iulia (Popescu), Văsii Gabriel. 

Pe parcursul anului universitar 2016-2017 au susținut public teza de doctorat 4 
studenți-doctoranzi: Iugan Andrei Viorel, Iacob Oana Adriana, Chihaia Nicoleta 
Gabriela, Geamănu Radu Florin. Acestor studenți doctoranzi  li s-a atribuit titlul de 
doctor, în domeniul Drept, prin ordin al Ministrului Educației Naționale. 

Pe parcursul anului universitar 2016-2017, următorii studenți-doctoranzi au 
beneficiat de prelungirea stagiului doctoral: Mocanu Calin,Voitasec Dan Iulian, 
Marcovici Dantes, Radulescu Tudor Vlad, Puscasu Andrei Lucian, Busca Amelia, 
Cocean Valentin, Tamás Enikö  (Damaschin). 

Pe parcursul anului universitar 2016-2017, următorii studenți-doctoranzi au 
beneficiat de întreruperea stagiului doctoral: Mateescu Alexandru, Banu Monica 
Adriana, Petrescu Raducu Marian, Constantinescu Mircea, Dumitru Cornelia, Puiu Nan, 
Suru Amir. 

De asemenea, în anul universitar 2016/2017, următorii studenți-doctoranzi au 
beneficiat de perioadă de grație: Larion Madalina, Grama Ioana (Dimitriu), Geamănu 
Radu, Theohari Delia Narcisa, Alecu Eugenia, Savu Mariana, Ionescu Ovidia Janina, 
Haratau Adrian . 

 
 
6. Situația personalului instituției 
6.1. Situația personalului pe universitate 
La data de 1.10.2016, situația personalului universității era următoarea: 
 

Nr. 
crt. Numărul total al posturilor didactice legal constituite 122 

01 

Numărul total al personalului didactic titular3, cu funcția de bază  în universitate 73 

din 
care 

2.1.  Profesori4 12 
2.2.  Conferențiari 15 
2.3.  Lectori  31 
2.4.  Asistenți 15 
2.5.  Preparatori 0 

02 
Numărul total al personalului didactic titular cu titlul științific de doctor5 46 

din 
care 

3.1.  Lectori / șefi de lucrări 31 
3.2.  Asistenți 15 

03 
Numărul total al personalului didactic titular, cu funcția de bază  în universitate, care 
nu a împlinit vârstă de 36 de ani (până la data de 30  septembrie 2013) 13 

din 4.1.  Profesori  0 

                                                           
3 Personal didactic titular: personal didactic care ocupă o funcție didactică în universitate, obținută prin 
concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condițiile legii; se raportează numai salariații care au optat 
pentru funcția de bază în universitate (locul de muncă principal). 
4 Se iau  în considerare numai profesorii și conferențiarii pentru care s-a emis decizie a rectorului de 
numire pe post, până la data de 30 septembrie 2016. 
5 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 2016. 
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care 4.2.  Conferențiari 0 
4.3.  Lectori  3 
4.4.  Asistenți 10 
4.5.  Preparatori 0 

04 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcția de bază  în universitate, care a 
împlinit vârstă de 65 de ani (până la data de 30 septembrie 2013) 1 

din 
care 

5.1.  Profesori 1 
5.2.  Conferențiari 0 
5.3.  Lectori  0 
5.4.  Asistenți 0 

05 

Numărul total al personalului didactic asociat: 18 

din 
care 

6.1.  Profesori 15 
6.2.  Conferențiari 2 
6.3.  Lectori  1 
6.4.  Asistenți 0 

06 Numărul total al studenților doctoranzi cu activitate didactică 26 

07 

Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit vârsta de 65 de ani (până 
la data de 30 septembrie 2013) 18 

din 
care 

8.1.  Profesori 15 
8.2.  Conferențiari 2 
8.3.  Lectori  0 
8.4.  Asistenți 0 

08 Numărul total al personalului didactic auxiliar 17 
09 Numărul total al personalului administrativ6 16 

      
 
6.2. Situația personalului Facultății de drept 
În anul universitar 2016-2017, Facultatea de drept a avut un număr de 78 de cadre 

didactice, grupate pe trei departamente. 
În cadrul Departamentului de Științe penale și-au desfășurat activitatea 

următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Ion Neagu, prof. univ. 
dr. Ioan Chiș; prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu, prof.univ.dr. Traian Dima, prof.univ.dr. 
Mircea Damaschin, conf. univ. dr. Bogdan Micu, conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, 
conf. univ. dr. Maxim Dobrinoiu, lect. univ. dr. Constantin Nedelcu, asist. univ. dr. 
Mircea Constantin Sinescu, asist. univ. dr. Lamya Diana Hărătău, lect. univ. dr. Rodica 
Aida Popa, dr. Alina Păun,asist. univ. dr. Radu Slăvoiu,  asist. univ dr. Andrei Iugan, 
drd. Daniel Onișor, drd. Nadia Cantemir Stoica, drd. Hărătău Adrian, drd. Alin 
Nicolescu, drd. Radu Geamănu, drd. Călin Mocanu. 

În cadrul Departamentului de drept privat și-au desfășurat activitatea următoarele 
cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Viorel Roș, prof.univ.dr. Gabriel 
Boroi, prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu, prof. univ. dr. Dan Lupașcu, prof. univ. dr 
Valer Dorneanu, prof. univ. dr. Dragoș Alexandru Sitaru, conf. univ. dr. Vasile Nemeș, 

                                                           
6 Cu excepția personalul administrativ din serviciile sociale (cămine, cantine). 
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conf. univ. dr. Gabriel Aurelian Uluitu, conf. univ. dr. Gheorghe Cristian,  lect. univ. dr. 
Ion Dragne, lect. univ. dr. Anca Gheorghe, lect. univ. dr. Ioana Pădurariu, lect. univ. dr. 
Mihaela Ionescu, lect. univ. dr. Dan Alexandru Sitaru, lect. univ. dr. Dragoș Nicolae 
Dumitru, lect. univ. dr. Ștefan Naubauer, asist. univ.dr. Paul Buta, lect. univ. dr. Cătălin 
Bogdan Nazat, asist. univ. dr. Maria Loredana Nicolescu, asist. univ. dr. Carla 
Alexandra Anghelescu, asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, dr. Cristina Florescu, dr. 
Cristea Bogdan, dr. Ionuț Militaru, drd. Cristiana Duțescu, drd. Meiu Adrian, drd. 
Stefan Matei Dănilă, drd. Delia Teohari, drd. Eniko Damaschin, drd. Eftimie Marius, 
drd. Valentin Cocean, drd. Alexandra Panait, drd. Tudor Vlad Rădulescu 

În cadrul Departamentului de drept public și-au desfășurat activitatea următoarele 
cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Raluca Miga Beșteliu, prof. univ. dr. 
Nicolae Popa, prof. univ. dr. Ioan Muraru, prof. univ. dr. Augustin Fuerea, , prof. univ. 
dr. Bogdan Aurescu, prof. univ. dr. Emil Molcuț. prof. univ. dr. Bîrsan Corneliu, conf. 
univ. dr. Claudia Cliza, conf. univ. dr. Beatrice Onica Jarka,  conf. univ. dr. Roxana 
Mariana Popescu, lect. univ. dr. Elena Anghel, lect. univ. dr. Andrei Muraru, lect. univ. 
dr. Cornelia Ene Dinu, lect. univ. dr. Elena Emilia Ștefan, asist. univ. dr. Alina Mihaela 
Conea, asist. univ. dr. Laura Cristiana Spătaru Negură, asist. univ. dr. Sorana Alina 
Catinca Pop, asist. dr. Dumitru Big, asist. univ. drd. Florin Stoica, drd. Bianca Radu, 
drd. Simona Gagu Popescu, asist. univ. dr. Valentina Bărbățeanu, asist. univ. drd. Alina 
Axente, asist. univ. drd. Oana Adriana Iacob. 

 
6.3. Situația personalului Facultății de economie și administrarea afacerilor 
În anul universitar 2016-2017, Facultatea de economie și administrarea afacerilor 

a avut un număr de 27 cadre didactice, grupate pe două departamente. 
În cadrul Departamentului de științe economie activitatea următoarele cadre 

didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Alexandru Olteanu, prof. univ. dr. Serghei 
Mărgulescu, prof.univ.dr. Valentina Vasile, prof.univ.dr. Bogdan Oancea, conf. univ. 
dr. Grigore Maria, conf. univ. dr. Emilia Stoica, conf. univ. dr. Gheorghe Sandu, conf. 
univ. dr. Mădălina Rădoi, conf. univ. dr. Mihaela Sudacevschi, lect. univ. dr. Paula 
Dumitru, lect. univ. dr. Mariana Gurău, lect. univ. dr. Marius Jula, lect. univ. dr. 
Cristina Matei, asist. univ. dr. Nicoleta Panait, asist. univ. dr. Andrei Diamandescu, 
asist. univ. dr. Viorica Ștefan Duicu, prof. univ. dr. Nicoleta Jula, conf. univ. dr. Sandra 
Teodorescu, conf. univ. dr. Costel Stanciu, conf. univ. dr. Adina Crețan, lect. univ. dr. 
Mihaela Iliescu, lect. univ. dr. Elena Mărgulescu, lect. univ. dr. Mirela Voicu, asist. 
univ. dr. Andreea Mihaela Stroe, asist. univ. dr. Otilia Platon, asist. univ. dr. Nicolescu 
Loredana, asist. univ. dr. Alina Dinu 

 
6.4. Situația personalului Facultății de relații internaționale și administrație 
În anul universitar 2016-2017, Facultatea de relații internaționale și administrație 

a avut un număr de 23 cadre didactice, grupate într-un departament. 
În cadrul Departamentului de științe politice și administrative și-au desfășurat 

activitatea următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Cornescu 
Viorel; prof.univ.dr. Sica Stanciu; prof. univ. dr. Hotca Mihai Adrian; prof.univ.dr. 
Popeangă Petre; prof. univ.dr. Purda Nicolae; prof. univ.dr. Nedelcu Elena; 
conf.univ.dr. Bragaru Constantin; lect. univ. dr. Bucur Felicia; lect. univ. dr. Cerkez 
Mirela; lect. univ.dr. Nila Stratone Cristiana Mirela; lect. univ. dr. Radul Liviu George; 
lect. univ. dr. Radu Emilia Carmen; lect. univ. dr. Cornescu Alexandru; lect. univ. dr. 
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Carmen Elena Bragadireanu, lect. univ. dr. Nicolescu Valentin Quintus; lect. univ. dr. 
Neaga Elena Diana; lect. univ. dr. Novac Iuliu Mihai; Lect. univ. dr. Neagu Camelia; 
lect. univ. dr. Caraiman Carmen Daniela; lect. univ. dr. Velicu Dan Florin, asist. univ. 
dr. Lulescu Maria, asist. univ. drd. Daniela Tănăsescu, asist. univ. drd. Tudor Florin.  

 
 
7. Posturile scoase la concurs în anul universitar 2016-2017 
Scoaterea la concurs a posturilor didactice. În conformitate cu art. 10 alin. (2) 

și (3) din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 
457/4.05.2011 și prevederilor Metodologiei proprii pentru ocuparea posturilor didactice 
și de cercetare vacante, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București a scos la 
concurs 8 posturi vacante pentru anul universitar 2015-2016, publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1628/28.11.2016 (posturile scoase la concurs 
pentru semestrul I), respectiv  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 
570/28.04.2017 (posturile scoase la concurs pentru semestrul al II-lea), după cum 
urmează: 

01. Asistent, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de științe penale, 
Facultatea de drept, disciplinele Drept penal - partea generală I; Drept 
penal - partea generală II (semestrul I) 

02. Asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de științe penale, 
Facultatea de drept, disciplinele Drept procesual penal - partea generală I; 
Drept procesual penal - partea generală II (semestrul I) 

03. Lector, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de drept privat, 
Facultatea de drept, disciplinele: Drept civil I. Drepturile reale; Drept civil 
II. Teoria obligațiilor (semestrul I) 

04. Asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de drept public, 
Facultatea de drept, disciplinele Drept internațional public I; Drept 
internațional public II (semestrul I) 

05. Asistent, poziția 16 din statul de funcții al Departamentului de drept public, 
Facultatea de drept, disciplinele Drept internațional public I; Drept 
internațional public II (semestrul I) 

06. Lector, poziția 22 din statul de funcții al Departamentului de Științe 
Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
disciplinele Comportamentul consumatorului, Analiza economico-
financiară, Economie managerială, Microeconomie, Asigurări și 
reasigurări (semestrul I) 

07. Lector, poziția 21 din statul de funcții al Departamentului de Științe 
Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
disciplinele Contabilitate, Contabilitate de gestiune, Audit financiar, 
Expertiză contabilă, Fiscalitate, Management financiar (semestrul al II-lea) 

08. Asistent, poziția 30 din statul de funcții al Departamentului de Științe 
Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
disciplinele Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Informatică, 
Bazele informaticii, Birotică, corespondență și secretariat, Comerț 
electronic (semestrul al II-lea). 
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Comisiile de concurs. Au fost constituite comisiile de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante în anul universitar 2016-2017 de la Facultatea de drept și 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, având în vedere Legea educației 
naționale nr. 1/2011; Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 
și de cercetare vacante din învățământul superior aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 
457/2011; Metodologia de concurs a Universității „Nicolae Titulescu” din București 
pentru ocuparea posturilor didactice vacante;  Decizia rectorului Universității „Nicolae 
Titulescu” din București nr. 288/14.12.2016; Decizia rectorului Universității „Nicolae 
Titulescu” din București nr. 22/11.05.2017. 

Pentru postul de asistent, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de 
științe penale, Facultatea de drept, comisia de concurs a avut următoarea componență: 
conf. univ. dr. Mirela Gorunescu – prodecan al Facultății de drept, Universitatea 
”Nicolae Titulescu”, președinte; prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu – Universitatea 
”Nicolae Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Traian Dima – Universitatea ”Nicolae 
Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca – Universitatea ”Nicolae 
Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Ioan Molnar – Universitatea ”Dimitrie Cantemir” 
din București, membru. 

Pentru postul de asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de 
științe penale, Facultatea de drept, comisia de concurs a avut următoarea componență: 
conf. univ. dr. Bogdan Florin Micu – Decan al Facultății de drept, Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, președinte; prof. univ. dr. Ion Neagu – Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, membru ;  prof. univ. dr. Mircea Damaschin – Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Andrei Zarafiu – Universitatea din București, 
membru; lect. univ. dr. Rodica Aida Popa – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru. 

Pentru postul de lector, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de drept 
privat, Facultatea de drept, comisia de concurs a avut următoarea componență: prof. 
univ. dr. Dan Lupașcu – Director al Departamentului de  Drept privat, Facultatea de 
drept,  Universitatea “Nicolae Titulescu”, președinte; prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu 
– Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Vasile Nemeș – 
Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Adriana Almășan –
Universitatea din București, membru; lect. univ. dr. Anca Gheorghe – Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, membru. 

Pentru postul de asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de 
drept public, Facultatea de drept, comisia de concurs a avut următoarea componență: 
conf. univ. dr. Bogdan  Florin Micu – Decan al Facultății de drept, Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, președinte;  prof. univ. dr. Raluca Miga Beșteliu – Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Nicolae Popa – Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Augustin Fuerea – Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Roxana – Mariana Popescu – Universitatea 
“Dimitrie Cantemir” din București, membru. 

Pentru postul de asistent, poziția 16 din statul de funcții al Departamentului de 
drept public, Facultatea de drept, comisia de concurs a avut următoarea componență: 
conf. univ. dr. Bogdan  Florin Micu – Decan al Facultății de drept, Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, președinte;  prof. univ. dr. Raluca Miga Beșteliu – Universitatea 
“Nicolae Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Nicolae Popa – Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, membru; prof. univ. dr. Augustin Fuerea – Universitatea “Nicolae 
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Titulescu”, membru; conf. univ. dr. Roxana – Mariana Popescu – Universitatea 
“Dimitrie Cantemir” din București, membru.  

Pentru postul de lector, poziția 22 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, comisia de 
concurs a avut următoarea componență: conf. univ. dr. Maria Grigore, Decan al 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Nicolae Titulescu” – 
președinte; prof. univ. dr. Valentina Vasile – Universitatea “Nicolae Titulescu”, 
membru;  prof. univ. dr. Serghei Mărgulescu – Universitatea “Nicolae Titulescu”, 
membru; lector univ. dr. Mihaela Iliescu – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru; 
lector univ. dr. Mirela Voicu – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru. 

Pentru postul de lector, poziția 21 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, comisia de 
concurs a avut următoarea componență: conf. univ. dr. Maria Grigore, Decan al 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Nicolae Titulescu” – 
președinte; conf. univ. dr. Mihaela Sudacevschi – Universitatea “Nicolae Titulescu”, 
membru ; conf. univ. dr. Anca Bratu – Universitatea din București, membru ; lector 
univ. dr. Mariana Gurău – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru ; lector univ. dr. 
Cristina Matei – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru ; lector univ. dr. Paula 
Dumitru – Universitatea “Nicolae Titulescu”, membru supleant. 

Pentru postul de asistent, poziția 30 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, comisia de 
concurs a avut următoarea componență: conf. univ. dr. Maria Grigore, Decan al 
Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Nicolae Titulescu” – 
președinte; prof. univ. dr. Bogdan Oancea, Universitatea din București – membru; conf. 
univ. dr. Adina Crețan, Universitatea “Nicolae Titulescu” – membru; conf. univ. dr. 
Sandra Teodorescu, Universitatea “Nicolae Titulescu” – membru; lector univ. dr. 
Marius Jula, Universitatea “Nicolae Titulescu” – membru. 

Desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. Pentru 
postul de asistent, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de științe penale, 
Facultatea de Drept, la concurs s-a înscris dl Radu Slăvoiu. Prelegerea publică s-a 
desfășurat în data de 31.01.2017, între orele 18-19, la sediul Universității ”Nicolae 
Titulescu” din București, sala Senatului. În cadrul prelegerii publice, dl Radu Slăvoiu și-
a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare. În perioada 1996-
2000, dl Radu Slăvoiu a urmat cursurile de licență ale Facultății de Drept din cadrul 
Universității ”Nicolae Titulescu” din București, absolvite cu media generală 8,98. După 
terminarea facultății, a intrat în Baroul București (anul 2000), urmând stagiul de 
pregătire în profesie. În anul 2002, dl Radu Slăvoiu a aplicat pentru un post de consilier 
juridic în cadrul Serviciului Român de Informații, câștigând concursul organizat în acest 
scop. A lucrat timp de 14 ani în această instituție, activitatea profesională fiind axată pe 
domeniul dreptului penal, al dreptului procesual penal și pe protecția drepturilor 
fundamentale ale omului. În perioada 2008-2012 a ocupat funcția de șef birou 
”Asigurare juridică contraspionaj economic”, calitate din care a participat inclusiv la 
elaborarea proiectului unei noi Legi a securității naționale. În anul 2007, a conferențiat 
cursuri de drept penal în cadrul unui program de masterat organizat de Academia 
Națională de Informații ”Mihai Viteazu” București. În paralel, dl Radu Slăvoiu a 
desfășurat și activitate de cercetare în domeniul juridic, publicând primul articol 
științific în anul 2005, în revista Dreptul. Până în prezent a publicat, în calitate de autor 
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și coautor, 8 cărți în domeniul dreptului penal și procesual penal, dintre care le 
consideră relevante pe următoarele: Tehnici speciale de investigare în justiția penală, 
2009, Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, 2014, Procedură penală. Curs pentru 
admiterea în magistratură și avocatură. Teste-grilă, 2014 (ediția I), 2015 (ediția a II-a). 
În perioada 2005-2016, dl Radu Slăvoiu a publicat 24 de articole în materia dreptului 
penal și procesual penal în reviste de specialitate precum Dreptul, LESIJ - Lex ET 
Scientia International Journal, Pandectele Române, Revista de Note și Studii Juridice. În 
anul 2010, dl Radu Slăvoiu a fost admis la Școala Doctorală a Universității ”Nicolae 
Titulescu” din București, cu o propunere de cercetare în materia dreptului penal. 
Cercetarea doctorală s-a întins pe o perioadă de 5 ani, rezultatul fiind teza intitulată 
Protecția penală a vieții private și obținerea titlului de doctor în drept în anul 2015. 
Lucrarea a fost publicată în anul 2016, la Ed. Universul Juridic, are natură 
pluridisciplinară, abordând instituția intimității individuale din perspectiva dreptului 
penal, a dreptului procesual penal, a legislației în materia securității naționale și din 
perspectiva doctrinei și jurisprudenței în materia drepturilor omului. Dl Radu Slăvoiu a 
participat, de asemenea, la mai multe conferințe pe teme juridice, dintre care a amintit 
CKS - Challenges of the Knowledge Society, organizată de Universitatea ”Nicolae 
Titulescu” din București (2010, 2012, 2015), Soluții legale pentru infracțiuni speciale, 
organizată de Societatea de Științe Juridice (2012), The Rule of Law in the Digital Era, 
organizată de Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca (2015), Regional Legal Forum 
”Do it now generation of Justice”, organizată de Asociația LiderJust, Ambasada 
Statelor Unite ale Americii, Ambasada Regatului Olandei și Kinstellar (2015). Pe 
parcursul studiilor doctorale a fost admis pentru a susține, în cadrul programelor 
universitare de licență, seminare la disciplinele „Drept penal. Parte generală”, „Drept 
procesual penal. Parte generală” și „Drept procesual penal. Parte specială” în cadrul 
Facultății de Drept a Universității ”Nicolae Titulescu” din București. În perioada 2012-
2013, dl Radu Slăvoiu a urmat cursurile postuniversitare de psihologie educațională, 
specializarea Tehnici de predare. Metode de lucru în educarea adulților, organizate de 
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – 
Departamentul de pregătire a personalului didactic. La începutul anului 2016 dl Radu 
Slăvoiu a participat și la un program de educație juridică destinat elevilor din ciclurile 
gimnazial și liceal, susținând prelegeri la Colegiul Național ”Cantemir-Vodă” din 
București, în cadrul proiectului Educație pentru Justiție și Democrație – un program de 
formare cetățenească în școli derulat de Centrul Român de Politici Europene și 
Asociația LiderJust. De asemenea, în luna aprilie 2016 a susținut o prelegere cu tema 
Soluții în lupta anticorupție în cadrul conferinței Justiția în România, organizată de 
ELSA București. Din luna august 2016 a revenit la exercitarea profesiei de avocat. Dl 
Radu Slăvoiu a prezentat elementele esențiale ale planului de dezvoltare a carierei 
universitare. A arătat că, pe termen scurt, îți propune să ocupe postul de asistent 
universitar în cadrul Departamentului de științe penale din cadrul Facultății de Drept a 
Universității ”Nicolae Titulescu” din București, precizând că aceasta reprezintă o 
continuare a eforturilor depuse în domeniul cercetării juridice și, totodată, constituie și o 
oportunitate de dezvoltare în plan personal, fiind interesat să mențină o permanentă 
legătură cu mediul academic, într-o instituție de învățământ superior de prestigiu în 
România. De asemenea, apreciază util să furnizeze studenților cât mai mult din propria 
sa experiență de viață profesională. Un obiectiv permanent este dezvoltarea prestigiului 
individual și al organizației în care își propune să acceadă, atât la nivel național cât și 
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internațional.  Instrumentele pe care candidatul își propune să le folosească se bazează, 
pe de o parte, pe îmbunătățirea continuă a metodologiei de predare, iar pe de altă parte, 
pe schimbul permanent de informații cu mediul academic, prin creșterea standardelor de 
excelență profesională și conlucrarea permanentă cu viitorii colegi de Departament. În 
concret, aceste obiectivele pot fi atinse prin metode precum: - construcția unor 
demersuri didactice interactive, prin adecvarea strategiilor didactice la conținuturi și la 
particularitățile de vârstă ale colectivului de studenți, generând un climat educativ 
stimulativ și eficient; - diversificarea metodelor didactice, cu accent pe latura aplicativă, 
utilizând tehnologii inovative și forme interactive de învățare, bazate în special pe 
creativitate și comunicare (spre exemplu, diseminarea către studenți a unor acte de 
procedură – de pildă rechizitorii – urmate de cerința întocmirii de asemenea acte); - 
stimularea participării active a studenților în cadrul seminarelor, utilizând metode 
centrate pe învățarea prin descoperire și învățarea în grup (spre exemplu, împărțirea 
unei grupe de studenți în echipe de 3-4 persoane, fiecare echipă având sarcina de a găsi 
rezolvarea unei probleme de drept din perspective opuse, procuror – avocat); - 
încurajarea studenților în elaborarea unor lucrări de cercetare în domeniul juridic și 
diseminarea rezultatelor acestora în publicații juridice sau cu prilejul unor conferințe 
(spre exemplu, conferința CONSTANT organizată de Universitatea ”Nicolae Titulescu” 
din București); - stimularea studenților merituoși pentru participarea la stagii de practică 
în cadrul instanțelor judecătorești, parchetelor sau societăților de avocați; - coordonarea 
studenților în elaborarea de proiecte și lucrări de licență; - îndrumarea studenților pentru 
a participa la cercurile științifice de drept penal și procedură penală etc. Din partea 
comisiei de concurs și a publicului prezent au fost adresate întrebări candidatului, la 
care acesta a răspuns. Proba practică (conducere seminar) s-a desfășurat în data de 
31.01.2017, între orele 16-17, la sediul  Universității ”Nicolae Titulescu” din București, 
sala 12. În cadrul probei practice, dl Radu Slăvoiu a desfășurat activități de seminar cu 
studenții programului de studii DREPT. Tema seminarului a fost „Concursul de 
infracțiuni”. În urma desfășurării probei practice, comisia de concurs a acordat 
candidatului dl Radu Slăvoiu calificativul APT, cu media generală 10 (zece). Proba 
scrisă s-a desfășurat în data de 31.01.2017, între orele 17-18, la sediul  Universității 
”Nicolae Titulescu” din București, sala Senatului. În cadrul probei scrise, dl. SLĂVOIU 
RADU a tratat următoarele subiecte: 1. Starea de necesitate – cauză justificativă; 2. 
Actele de pregătire. În urma desfășurării probei scrise, comisia de concurs a acordat 
candidatului Radu Slăvoiu calificativul APT, cu media generală 9 (nouă). Comisia de 
concurs a constatat că dl Radu Slăvoiu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 11 din 
Metodologia Universității ”Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea posturilor 
didactice și de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de 
asistent universitar, poziția 11, disciplinele Drept penal - partea generală I; Drept penal 
- partea generală II, în statul de funcții al Departamentului de științe penale din cadrul 
Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București. 

Pentru postul de asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de 
științe penale, Facultatea de Drept, la concurs s-a înscris dl Andrei Viorel Iugan. 
Prelegerea publică s-a desfășurat în data de 31.01.2017, între orele 18.00- 19.00, la 
sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Decanatul Facultății de Drept. În 
cadrul prelegerii publice, dl Andrei Viorel Iugan și-a prezentat cele mai semnificative 
rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: - a absolvit Facultatea de Drept 
(Poliție) din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza", specializarea 
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,,Investigarea Fraudelor" în anul 2010, cu media generală 9,80 (media examenului de 
licență fiind 10); - în perioada 2010-2012 a urmat cursurile Institutului Național al 
Magistraturii, optând după primul an pentru profesia de judecător; - în  perioada 2011-
2013 a urmat cursurile de master din cadrul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan 
Cuza", specializarea ,,Științe Penale", cursuri absolvite cu media generală 10; - a 
absolvit Institutul Național al Magistraturii în iunie 2012 cu media generală 9,613, fiind 
repartizat la Judecătoria Sector 5 București; - în perioada oct.-nov. 2013 a susținut 
examenul de definitivat în profesia de judecător, iar din luna ianuarie 2014 își  
desfășoară activitatea în cadrul Secției Penale a Judecătoriei Sector 5 București; - în 
urma examenului de promovare din luna apr. 2016 a  obținut gradul profesional de 
judecător de tribunal; - în perioada 2011-2014 a urmat cursurile Școlii Doctorale din 
cadrul Universității ,,Nicolae Titulescu". Teza de doctorat, elaborată sub coordonarea 
prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu a fost susținută în luna octombrie 2016, primind 
calificativul ,,Foarte Bine". - începând cu anul 2014 și până în prezent a desfășurat 
activități de seminarizare la disciplina „Drept procesual penal - Partea generală”, iar din 
anul 2016 și la disciplina „Drept procesual penal - Partea specială”. - în app. 2 ani și 
jumătate (2014-2017) a publicat un număr de nouă articole în domeniul științelor penale 
în reviste de specialitate precum „Caiete de Drept Penal”, „Dreptul”, „LESIJ - Lex ET 
Scientia International Journal”, precum și în volume ale unor conferințe internaționale 
(conferințele anuale organizate de Institutul de Cercetări Juridice Acad. „Andrei 
Rădulescu” din cadrul Academiei Române în anii 2014 și 2016, Conferința 
Internațională a Doctoranzilor organizată de Universitatea de Vest din Timișoara în anii 
2014, 2015 și 2016, conferința „CKS - Challenges of the Knowledge Society” 
organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București în anii 2015 și 2016); - a 
publicat, în calitate de autor și coautor, 4 cărți în domeniul dreptului procesual penal. Dl 
Andrei Viorel Iugan a prezentat elementele esențiale ale planului de dezvoltare a 
carierei universitare, astfel: - crearea unui  dialog permanent cu studenții și adaptarea 
modalității de desfășurare a activității didactice la noile instrumente de comunicare; - 
crearea unui climat care să încurajeze studenții să pună întrebări cadrului didactic  și nu 
să simtă existența unui risc de stigmatizare în cazul în care greșesc; - stabilirea unor 
criterii clare care să încurajeze performanța și studiul individual; - identificarea unor 
modalități de responsabilizare a studenților (de exemplu organizarea unor întâlniri cu 
tinerii din toate profesiile juridice care să-i facă să conștientizeze necesitatea studiului 
continuu, dificultatea accederii în profesiile juridice); - identificarea unor modalități 
care să asigure o implicare permanentă a studenților în desfășurarea activităților 
didactice; - stimularea participării și implicării active a studenților în desfășurarea 
cursurilor și seminarelor, utilizând metode didactice centrate pe învățarea prin 
descoperire, învățarea pe echipe și învățarea în grup; - stimularea studenților cu 
rezultate bune prin organizarea de stagii de practică la instanțe, parchete, cabinete de 
avocatură, birouri notariale etc.; - organizarea seminarului astfel încât să fie posibilă atât 
explicarea informației  către studenți cât și verificarea modului în care aceștia s-au 
pregătit; - încurajarea participării studenților la cercuri, conferințe și alte manifestări 
studențești și coordonarea atentă a acestora; - publicarea anuală a minimum două 
articole în reviste științifice; - participarea anuală la diferite conferințe științifice; - 
actualizarea anuală a mapelor de seminar la disciplina „Drept procesual penal”; - 
elaborarea unui Cod de procedură penală adnotat, având în vedere importanța deosebită 
pe care un asemenea instrument practic îl are în înțelegerea noțiunilor procesual penale. 
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Din partea comisiei de concurs și a publicului prezent au fost adresate întrebări 
candidatului, la care aceasta a răspuns. În urma desfășurării probei prelegerii publice, 
comisia de concurs a acordat candidatului Andrei Viorel Iugan calificativul APT, cu 
media generală 9,00 (nouă) Proba practică (conducere seminar) s-a desfășurat în data de 
31.01.2017, între orele 17.00- 18.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din 
București, sala 4. În cadrul probei practice, dl Andrei Viorel Iugan  a desfășurat 
activități de seminar cu studenții programului de studii Drept. Tema seminarului a fost 
Soluționarea acțiunii civile în procesul penal. În urma desfășurării probei practice, 
comisia de concurs a acordat candidatului Andrei Viorel Iugan calificativul APT, cu 
media generală 8,60 (opt, 60%). Proba scrisă s-a desfășurat în data de 31.01.2017, între 
orele 19.00 – 20.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Decanatul 
Facultății de Drept. În cadrul probei scrise, dl Andrei Viorel Iugan a tratat teoretic 
următoarele subiecte: „Efectele nulităților și implicații ale schimbării calității 
inculpatului asupra competenței de soluționare a cauzei de către instanța de judecată”. 
În urma desfășurării probei scrise, candidatul a obținut nota finală 9.00 (nouă), ca medie 
a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. Comisia de concurs a 
constatat că dl Andrei Viorel Iugan îndeplinește condițiile prevăzute de art. 11 din 
Metodologia Universității ”Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea posturilor 
didactice și de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de 
asistent universitar, poziția 13, disciplinele Drept procesual penal - partea generală I; 
Drept procesual penal - partea generală II, în statul de funcții al Departamentului de 
științe penale din cadrul Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din 
București. 

Pentru postul de lector, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de drept 
privat, Facultatea de drept, disciplinele: Drept civil I. Drepturile reale; Drept civil II. 
Teoria obligațiilor la concurs s-a înscris dl Cătălin Bogdan Nazat. Prelegerea publică s-
a desfășurat în data de 1.02.2017, între orele 14.00 - 15.00, la sediul Universității 
„Nicolae Titulescu” din București, Sala Senatului. În cadrul prelegerii publice, dl 
Cătălin Bogdan Nazat și-a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale 
anterioare. Începând cu anul 2009, susține seminare la materia Dreptului civil – 
Drepturile reale principale și Teoria generală a obligațiilor în cadrul Universității 
„Nicolae Titulescu” din București, fiind membru și în comisiile de licență. Totodată, a 
participat și la conferințe naționale și internaționale, atât ale studenților, cât și ale 
cadrelor didactice. Începând cu anul 2011 a urmat cursurile Școlii Doctorale din cadrul 
aceleiași universități, domeniul ales fiind acela al Dreptului civil. În anul 2015 studiile 
doctorale au fost finalizate prin susținerea tezei de doctorat „Aspecte teoretice și 
practice în materia transmiterii și transformării obligațiilor”. În paralel cu activitatea 
de susținere a seminarelor, a făcut parte din colectivele de autori care au elaborat și 
publicat următoarele lucrări de specialitate: Drept civil. Drepturile reale principale. 
Editura Hamangiu, București, 2013; Drept civil. Drepturile reale principale. Ediția a 2-
a revizuită și adăugită. Editura Hamangiu, București, 2013;  Fișe de Drept civil. Partea 
generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. 
Familie. Editura Hamangiu, București, 2016.Candidatul a făcut, de asemenea, și o 
scurtă prezentare a activității judiciare desfășurate, în calitate de avocat, membru al 
Baroului București. Dl Cătălin Bogdan Nazat a prezentat elementele esențiale ale 
planului de dezvoltare a carierei universitare. Din punct de vedere al planului de 
dezvoltare a carierei universitare, candidatul a precizat că, pe termen mediu, obiectivul 
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este acela al dobândirii dreptului de a preda în cadrul cursurilor de masterat organizate 
de Facultatea de Drept. Un obiectiv, permanent de această dată, constă în dezvoltarea 
prestigiului individual și al colectivului din care face parte, atât la nivel național cât și 
internațional. În acest sens, candidatul are în vedere creșterea capacității profesionale 
atât pe plan didactic cât și pe planul cercetării științifice. În acest sens, mijloacele avute 
în vedere pentru atingerea obiectivului constau în, printre altele, îmbunătățirea continuă 
a metodologiei de predare (prin, de exemplu, diversificarea metodelor didactice, cu 
accent pe latura aplicativă, stimularea participării active a studenților în cadrul 
seminarelor, îndrumarea studenților spre elaborarea unor lucrări științifice, demers 
materializat și prin participarea la diverse conferințe naționale și internaționale adresate 
acestora), interacționarea permanentă cu mediul universitar, sens în care își propune să 
realizeze o creștere a standardelor sale profesionale, precum și conlucrarea cu colegii 
din cadrul Departamentului din care face parte, și nu numai. Din partea comisiei de 
concurs și a publicului prezent au fost adresate întrebări candidatului, la care aceasta a 
răspuns. În urma desfășurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a acordat 
candidatului Cătălin Bogdan Nazat calificativul APT, cu media generală 9.80(noua, 
80%). Proba practică (lecția deschisă) s-a desfășurat în data de 1.02.2016, între orele 
13.00-14.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Amfiteatrul 7. În 
cadrul lecției deschise, dl Cătălin Bogdan Nazat a desfășurat activități de predare (curs) 
în fața membrilor comisiei. Tema cursului a fost „Dreptul de proprietate”. În urma 
desfășurării probei lecției deschise, comisia de concurs a acordat candidatului Cătălin 
Bogdan Nazat calificativul APT, cu media generală 9.80 (nouă, 80%). Comisia de 
concurs a constat că dl Cătălin Bogdan Nazat îndeplinește condițiile prevăzute în art. 12 
din Metodologia Universității „Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea 
posturilor didactice și de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată 
postul de lector, poziția 11 din statul de funcții al Departamentului de drept privat, 
Facultatea de drept, disciplinele: Drept civil I. Drepturile reale; Drept civil II. Teoria 
obligațiilor. 

Pentru postul de asistent, poziția 13 din statul de funcții al Departamentului de 
drept public, Facultatea de drept, disciplinele Drept internațional public I și Drept 
internațional public II, la concurs s-a înscris dra Oana-Adriana Iacob. Prelegerea 
publică s-a desfășurat în data de în data de 1.02.2017, între orele 11.00 – 12.00, la sediul 
Universității „Nicolae Titulescu” din București, sala 4. În cadrul prelegerii publice, dra 
Oana-Adriana Iacob și-a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale 
anterioare, după cum urmează: - conducere de seminar în calitate de colaborator extern ; 
- elaborarea și susținerea tezei de doctorat în domeniul Drept internațional public; - 
activități de voluntariat. Dra Oana-Adriana Iacob a prezentat elementele esențiale ale 
planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel: - publicarea tezei de doctorat; - 
continuarea cercetării științifice sub forma unor studii post-doctorale; - elaborarea și 
publicare unor „Sinteze de seminar”. Din partea comisiei de concurs și a publicului 
prezent au fost adresate întrebări candidatei, la care aceasta a răspuns (a se vedea 
raportul cu privire la prelegerea publică). În urma desfășurării probei prelegerii publice, 
comisia de concurs a acordat candidatei Oana – Adriana Iacob calificativul APT, cu 
media generală 10 (zece). Proba practică (conducere seminar) s-a desfășurat în data de 
1.02.2017, între orele 14.00 – 15.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din 
București, sala 4. În cadrul probei practice, dra Oana – Adriana Iacob a desfășurat 
activități de seminar cu studenții programului de studii „Drept”. Tema seminarului a 
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fost „Refugiații, componentă a populației unui stat”. În urma desfășurării probei 
practice, comisia de concurs a acordat candidatei Oana - Adriana Iacob calificativul 
APT, cu media generală 9.00 (nouă). Proba scrisă  s-a desfășurat în data de 1.02.2017, 
între orele 9.00 – 10.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, sala 4. 
În cadrul probei scrise, dra Oana – Adriana  Iacob a tratat următorul subiect: 
„Comentariu la art.51 din Carta ONU”. În urma desfășurării probei scrise, comisia de 
concurs a acordat candidatei Oana – Adriana Iacob calificativul APT, cu media generală 
9.00 (nouă). Având în vedere toate aceste aspecte, la care se adaugă conținutul 
referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de concurs, s-a constat că dra Oana – 
Adriana Iacob îndeplinește condițiile prevăzute în art. 11 din Metodologia Universității 
„Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de asistent, poziția 13 din 
statul de funcții al Departamentului de drept public, Facultatea de drept, disciplinele 
Drept internațional public I și Drept internațional public II. 

Pentru postul de asistent, poziția 16 din statul de funcții al Departamentului de 
drept public, Facultatea de drept, disciplinele Drept internațional public I și Drept 
internațional public II, la concurs s-a înscris dl Andrei Grimberg. Prelegerea publică s-a 
desfășurat în data de în data de 1.02.2017, între orele 13.00 – 14.00, la sediul 
Universității „Nicolae Titulescu” din București, sala 4. În cadrul prelegerii publice, dl 
Andrei Grimberg și-a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare, 
după cum urmează: - activitate practică în domeniul avocaturii; - cercetare și elaborare a 
unei teze de doctorat cu titlul „Soluționarea pașnică a diferendelor în cadrul OMC”; - 
conducerea seminarelor în cadrul Facultății de Drept. Dl Andrei Grimberg a prezentat 
elementele esențiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel: - 
colaborarea în vederea realizării unui caiet de seminar pentru disciplina „Drept 
internațional public”; - atragerea studenților pentru a participa la dezbateri în cadrul 
științific. Din partea comisiei de concurs și a publicului prezent au fost adresate întrebări 
candidatului, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire la prelegerea 
publică). În urma desfășurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a acordat 
candidatului Andrei Grimberg calificativul APT, cu media generală 10 (zece).  Proba 
practică (conducere seminar) s-a desfășurat în data de 1.02.2017, între orele 14.00 – 
15.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Sala 4. În cadrul probei 
practice, dl Andrei Grimberg a desfășurat activități de seminar cu studenții programului 
de studii Drept. Tema seminarului a fost „Refugiații, componenta populației unui stat”. 
În urma desfășurării probei practice, comisia de concurs a acordat candidatului Andrei 
Grimberg calificativul APT, cu media generală 9 (nouă).  Proba scrisă  s-a desfășurat în 
data de 1.02.2017, între orele 9.00 – 10.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” 
din București, Sala 4. În cadrul probei scrise, dl Andrei Grimberg a tratat următorul 
subiect: „Actele unilaterale ale statelor. Forța juridică”. În urma desfășurării probei 
scrise, comisia de concurs a acordat candidatului Andrei Grimberg calificativul APT, cu 
media generală 9 (nouă). Având în vedere toate aceste aspecte, la care se adaugă 
conținutul referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de concurs, s-a constat că dl 
Andrei Grimberg îndeplinește condițiile prevăzute în art. 11 din Metodologia 
Universității „Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea posturilor didactice și 
de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de asistent, 
poziția 16 din statul de funcții al Departamentului de drept public, Facultatea de drept, 
disciplinele Drept internațional public I și Drept internațional public II. 
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Pentru postul de lector, poziția 22 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, disciplinele 
Comportamentul consumatorului, Analiza economico-financiară, Economie 
managerială, Microeconomie, Asigurări și reasigurări, la concurs s-a înscris dna 
Mihaela Andreea Stroe. Prelegerea publică s-a desfășurat în data de 1.02.2017, între 
orele 11.00 -  
12.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Sala Senatului. În 
cadrul prelegerii publice, dna Mihaela Andreea Stroe și-a prezentat cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare. Prezentarea studiilor universitare și 
doctorale au ajutat la conturarea profilului academic al candidatei. Aceasta este 
absolventa Facultății de Administrație și Afaceri din București unde a beneficiat și de o 
bursă de merit datorită rezultatelor obținute. Pregătirea a continuat cu absolvirea 
programului de master „Management financiar-bancar” în cadrul Universității „Nicolae 
Titulescu” la care a obținut nota de disertație 10. La finele studiilor de master a început 
colaborarea cu Universitatea din București în calitate de cadru didactic, predând 
discipline precum “Analiza economico-financiară”, “Asigurări și reasigurări”. De 
asemenea, pe parcursul colaborării a avut ocazia să facă parte și din echipa de 
organizare a conferinței ICEA a Facultății de Administrație și Afaceri. Încununarea 
anilor de pregătire academică a venit cu finalizarea studiilor doctorale în cadrul 
Academiei Române, Institutul Național de Cercetări Economice Costin C. Kirițescu cu 
teza „Comportamentul consumatorului pe piața serviciilor de asigurare din România”. 
Capacitatea de comunicare și cercetare științifică s-a concretizat atât în participarea la 
conferințe pe întreg stagiul doctoral, dar și efectuarea unui stagiu de pregătire la 
Universitatea „Carlo Bo” din Urbino. Formarea profesională a continuat cu participarea 
la cursuri de specializare psiho-pedagogice, cât și ca manager de proiect în cadrul unui 
proiect POSDRU. În prezent urmează în cadrul Academiei Române cursuri de Heritage 
Turism, reprezentând o nișă în continuă dezvoltare pe piața de profil. De asemenea, a 
făcut parte din comitetul de organizare a conferinței CKS timp de 4 ani, dar a fost și 
membru în comitetul științific al conferinței IBIMA. Activitatea didactică a început în 
anul 2009 în calitate de colaborator al Universității din București, în 2010 începe 
colaborarea cu Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, iar din 2014 este numită 
în funcția de asistent universitar doctor. Începând cu anul 2016, devine membru în 
senatul universității ceea ce facilitează o mai bună înțelegere a activității de conducere 
universitare. Pe de altă parte, ca manager al conferinței CKS a putut să aibă o mai bună 
viziune asupra desfășurării unei activități de organizare la nivel instituțional 
dezvoltându-și abilitățile de organizare, de comunicare și de coordonare. De asemenea, 
și calitatea de moderator al conferinței CONSTANT timp de trei ani, cât și cea de 
keynote-speaker în cadrul CKS 2013 i-au adus un plus profesional. În ceea ce privește 
activitatea publicistică și manualele scrise, candidata și-a îndeplinit criteriile minimale 
pentru ocuparea poziției scoase la concurs prin monografia publicată la editura Expert 
împreună cu celelalte lucrări de aplicații și manuale de învățământ la distanță în 
coautorat. Dna Mihaela Andreea Stroe a prezentat elementele esențiale ale planului de 
dezvoltare a carierei universitare. În ceea ce privește activitatea publicistică se are ca 
obiectiv publicarea a minimum 2 articole pe an în reviste științifice indexate în bazele 
de date internaționale, luate în considerare pentru evaluarea științifică, urmărind 
diversitatea temelor revistelor de specialitate, publicarea în fiecare an de articole în 
publicații științifice indexate în alte baze de date internaționale. Un obiectiv secundar 
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este reprezentat de publicarea unor cărți de specialitate, în edituri recunoscute, care vor 
oferi cititorilor informații relevante în domeniul materiilor predate cât și abordarea în 
cercetarea științifică a unor teme de maximă actualitate în domeniul disciplinelor 
predate. Un obiectiv foarte clar conturat a fost participarea la un stagiu post-doctoral în 
cadrul Academiei Române. Din partea comisiei de concurs și a publicului prezent au 
fost adresate întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu 
privire la prelegerea publică). În urma desfășurării probei prelegerii publice, comisia de 
concurs a acordat candidatei Mihaela Andreea Stroe calificativul APT, cu media 
generală 9,60 (nouă, 60%) Lecția deschisă s-a desfășurat în data de 1.02.2017, între 
orele 10.00 – 11.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, 
Amfiteatrul 7. În cadrul lecției deschise, dna Mihaela Andreea Stroe a desfășurat 
activități de predare (curs) cu studenții programului de studii Administrarea afacerilor. 
Tema cursului a fost  Piața asigurărilor-caracteristici și indicatori. În urma desfășurării 
probei lecției deschise, comisia de concurs acordat candidatei Mihaela Andreea Stroe 
calificativul APT, cu media generală 9,40 (nouă, 40%). Având în vedere toate aceste 
aspecte, la care se adaugă conținutul referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de 
concurs, s-a constat că dna Mihaela Andreea Stroe îndeplinește condițiile prevăzute în 
art. 12 din Metodologia Universității „Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea 
posturilor didactice și de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată 
postul de lector, poziția 22 din statul de funcții al Departamentului de Științe 
Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, disciplinele 
Comportamentul consumatorului, Analiza economico-financiară, Economie 
managerială, Microeconomie, Asigurări și reasigurări. 

Pentru postul de lector, poziția 21 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, disciplinele 
Contabilitate, Contabilitate de gestiune, Audit financiar, Expertiză contabilă, 
Fiscalitate, Management financiar, la concurs s-a înscris dna Viorica Mirela Ștefan-
Duicu. Prelegerea publică s-a desfășurat în data de 31 august 2017, între orele 10.00 – 
11.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Laboratorul IT nr. 2. În 
cadrul prelegerii publice, dna Viorica Mirela Ștefan-Duicu și-a prezentat cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: absolvirea cursurilor 
Universității „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Științe Economice, 
Specializarea Finanțe și Bănci; absolvirea cursurilor Universității Creștine „Dimitrie 
Cantemir” din București, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea 
Drept; absolvirea studiilor postuniversitare de masterat în cadrul programului 
Management Financiar, Bancar și Bursier, Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
București; absolvirea cursurilor Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic 
din cadrul Universității Ecologice din București, Nivel I + II, în perioada 2009-2011;   
obținerea titlului de doctor în contabilitate cu calificativul „foarte bine”, Universitatea 
„Valahia” din Târgoviște; desfășurarea de activități didactice la disciplinele Gestiunea 
financiară a întreprinderii, Managementul financiar al firmei, Fiscalitate, Finanțe 
publice, Statistică, Contabilitate etc.; publicarea de manuale și cărți; publicarea 
articolelor științifice în volumele conferințelor internaționale cotate  ISI Proceedings, în 
reviste indexate BDI și în volumele conferințelor naționale și internaționale; 
coordonarea Secțiunii Economie și membru în comitetul de organizare în cadrul 
Conferinței Științifice Internaționale “Provocările Societății Cunoașterii” („Challenges 
of the Knowledge Society”) CKS; asistent editor al revistei bianuale Global Economic 
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Observer Journal (GEO) din 2013 până în prezent; membru în comitetul științific 
internațional al Conferinței Internaționale a Studenților „CONSTANT” și profesor 
coordonator al activității de cercetare studențești pe teme variate (Contabilitate, 
Fiscalitate, Management financiar, Finanțe); profesor coordonator al cercurilor 
științifice de Economie Generală și de Finanțe - Contabilitate pe teme din aria 
disciplinelor: Gestiune financiară, Fiscalitate, Contabilitate și Finanțe.  În continuare, 
dna Viorica Mirela Ștefan-Duicu a prezentat elementele esențiale ale planului de 
dezvoltare a carierei universitare (în plan pedagogic, urmărirea orientării activității 
desfășurate cu studenții în funcție de nivelul de dezvoltare al acestora și a capacității lor 
de adaptare la mediul academic, prin aplicarea unor strategii activ – participative de 
management, precum și diversificarea metodelor de evaluare a cunoștințelor și 
aptitudinilor dobândite; continuarea publicării de articole științifice în domeniile 
focalizate și vizarea în special a publicațiilor cu cotații în baze de date internaționale 
(BDI), care să asigure o mai largă deschidere internațională; participarea la concursuri 
de cercetare adresate cadrelor didactice din domeniul universitar pe diverse teme 
inovative;  participarea în cadrul unor contracte de cercetare, atât ca membru, cât și ca 
director de proiect (prin lansarea de propuneri în competițiile lansate în perioada 
următoare) etc. Din partea comisiei de concurs și a publicului prezent au fost adresate 
întrebări candidatei, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire la 
prelegerea publică) În urma desfășurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a 
acordat candidatului Viorica Mirela Ștefan-Duicu calificativul APT, cu media generală 
9,80 (nouă și 80%).  Lecția deschisă s-a desfășurat în data de 31 august 2017, între orele 
9.00  - 10.00, la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Laboratorul IT 
nr. 2. În cadrul lecției deschise, dna Viorica Mirela Ștefan-Duicu a desfășurat activități 
de predare (curs) pe tema „Normalizarea în contabilitate”. În urma desfășurării probei 
lecției deschise, comisia de concurs a acordat candidatei Viorica Mirela Ștefan-Duicu 
calificativul APT, cu media generală 9,90 (nouă și 90%). Având în vedere toate aceste 
aspecte, la care se adaugă conținutul referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de 
concurs, s-a constat că dna Viorica Mirela Ștefan-Duicu îndeplinește condițiile 
prevăzute în art. 12 din Metodologia Universității „Nicolae Titulescu” din București 
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, putând să ocupe pe 
perioadă nedeterminată postul de lector, poziția 21 din statul de funcții al 
Departamentului de Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, disciplinele Contabilitate, Contabilitate de gestiune, Audit financiar, 
Expertiză contabilă, Fiscalitate, Management financiar. 

Pentru postul de asistent, poziția 30 din statul de funcții al Departamentului de 
Științe Economice, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, disciplinele 
Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Informatică, Bazele informaticii, 
Birotică, corespondență și secretariat, Comerț electronic, la concurs s-a înscris dna 
Felicia Alina Dinu. 

Prelegerea publică s-a desfășurat în data de 31.08.2017, între orele 12.00 - 13:00, 
la sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Laboratorul IT 2. În cadrul 
prelegerii publice, dna Felicia Alina Dinu și-a prezentat cele mai semnificative rezultate 
profesionale anterioare, după cum urmează: participarea la implementarea unui proiect 
major de cercetare, în cadrul echipei de experți a Institutului Național de Cercetări 
Economice "Costin C. Kirițescu", Academia Română, coordonarea a șapte operatori de 
teren în vederea colectării datelor necesare cercetării; publicarea a două articole în 
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reviste indexate ISI Thompson, a patru articole în reviste indexate în BDI recunoscute și 
a unui studiu într-un volum colectiv; participarea cu douăsprezece lucrări în cadrul unor 
conferințe naționale și internaționale, patru dintre acestea publicate în volume ISI 
proceedings; câștigarea unei burse doctorale pentru cei trei ani de cercetare din cadrul 
Scolii Doctorale a Academiei de Studii Economice din București, a unei burse pentru 
realizarea unui stagiu de cercetare în cadrul Universității Carlos III din Madrid și a trei 
premii pentru participarea la conferințe internaționale; beneficierea de bursă de studiu 
oferită pentru rezultate deosebite primilor trei studenti ai programului de masterat de 
aprofundare organizat de Facultatea de Management, în colaborare cu Facultatea de 
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, în cadrul Academiei de Studii 
Economice din București; implicarea în colaborări privind organizarea de stagii de 
practică pentru studenți; obținerea de rezultate apreciate, acumularea de cunoștințe și 
promovarea într-un timp foarte scurt în practica managementului proiectelor; susținerea 
activităților didactice pe parcursul programului de doctorat și celui de-al doilea semestru 
al anului universitar 2016-2017; și implicarea în proiecte interdisciplinare, ce îmbină 
domenii precum economie, sociologie și informatică. Dna Felicia Alina Dinu a 
prezentat elementele esențiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel: 
îmbunătățirea continuă a nivelului științific prin cercetare-dezvoltare, perfecționarea 
metodelor de instruire, interdisciplinaritate, facilitarea conexiunii mediului universitar 
cu cel de business și îmbunătățirea capacității de lucru în echipă; conceperea și 
desfășurarea unor demersuri didactice interactive bazate pe analiza nevoilor de instruire 
și educație ale studenților și cursanților, creativitate, lucru în echipă și integrarea noilor 
tehnologii; actualizarea permanentă a curriculei disciplinelor susținute în contextul 
noilor provocări ale mediului economico-social; dezvoltarea unor teme de cercetare de 
interes pentru comunitatea științifică și diseminarea rezultatelor cercetării prin 
publicarea de articole în reviste indexate ISI Thompson sau în BDI recunoscute în 
domeniu; elaborarea și publicarea de cursuri și cărți de specialitate adresate studenților, 
dar și specialiștilor din mediul de afaceri; aprofundarea cercetării în cadrul unui 
program postdoctoral; și implicarea în dezvoltarea Universității „Nicolae Titulescu” 
prin elaborarea de proiecte cu reprezentanți ai mediului academic și de afaceri. Din 
partea comisiei de concurs și a publicului prezent au fost adresate întrebări candidatei. 
În urma desfășurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a acordat candidatei 
Felicia Alina Dinu calificativul APT, cu media generală 10 (zece). Proba practică 
(conducere seminar) s-a desfășurat în data de 31.08.2017, între orele 11.00 - 12:00, la 
sediul Universității „Nicolae Titulescu” din București, Laboratorul IT 2. În cadrul 
probei practice, dna Felicia Alina Dinu a desfășurat activități de seminar cu tema 
Utilizarea funcțiilor Microsoft Excel în Administrarea Afacerilor. În urma desfășurării 
probei practice, comisia de concurs  generală 9,80 (nouă și 80%). Proba scrisă s-a 
desfășurat în data de 31.08.2017, între orele 9.00 – 11.00, la sediul Universității 
„Nicolae Titulescu” din București, sala 87. În cadrul probei scrise, dna Felicia Alina 
Dinu a tratat următoarele subiecte: 1. „Enumerați funcțiile unui sistem de operare si 
prezentați modalitățile de gestionare a memoriei”. 2. „Definiți comerțul electronic și 
prezentați etapele procesului de realizare a unui site”. În urma desfășurării probei scrise, 
comisia de concurs a acordat candidatei Felicia Alina Dinu calificativul APT, cu media 
generală 10 (zece). Având în vedere toate aceste aspecte, la care se adaugă conținutul 
referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de concurs, s-a constat că dna Felicia 
Alina Dinu îndeplinește condițiile prevăzute în art. 11 din Metodologia Universității 
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„Nicolae Titulescu” din București pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de asistent, poziția 30, 
disciplinele Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Informatică, Bazele 
informaticii, Birotică, corespondență și secretariat, Comerț electronic, Departamentul 
de Științe Economice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din București. 

Rapoartele asupra concursurilor au fost aprobate prin decizie a comisiei de 
concurs, fiind semnate de fiecare dintre membrii comisiei de concurs și de către 
președintele comisiei. 

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

Senatul universitar, a aprobat rapoartele asupra concursurilor didactice prin 
Hotărârea nr. 4/16.02.2017, respectiv Hotărârea nr. 37/14.09.2017. 

Urmare a parcurgerii procedurii de concurs, cadrele didactice care au câștigat 
concursul au fost numite pe post, prin decizie a rectorului, începând cu data de 20.02.2017, 
respectiv data de 02.10.2017. 

Decizia de numire și de acordare a gradului didactic împreună cu raportul de 
concurs au fost trimise ministerului de resort și Consiliului Național de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în termen de două zile 
lucrătoare de la emiterea deciziei de numire, conform art. 28 alin. (2) din Metodologia 
Universității „Nicolae Titulescu” pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice 
vacante. 

Raportul general asupra concursurilor organizate în anul universitar 2016-2017 a 
fost trimis, spre notificare, Ministerului Educației Naționale și Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), conform art. 
31 din Metodologia Universității „Nicolae Titulescu” pentru ocuparea prin concurs a 
posturilor didactice vacante.  

 
 

8. Rezultatele activităților de cercetare pentru anul calendaristic 2017 
Activitatea de cercetare științifică este raportată pentru anul calendaristic 2017.  
În anul universitar 2014-2015 a fost dezvoltată și lansată platforma electronică 

CeSUNT  - Cercetare Științifică Universitatea "Nicolae Titulescu", având ca scop 
colectarea rapidă și securizată a datelor privind activitatea de cercetare a cadrelor 
didactice din Universitate. Raportul cercetării științifice pe anul 2017, aprobat prin 
Hotărârea senatului universitar nr. 4/9.03.2018, cuprinde date privind articole publicate 
în reviste indexate ISI (2), articole indexate ISI Proceedings (5), articole indexate în 
reviste BDI (75), cărți în format printat/electronic publicate la alte edituri (123), citări 
publicații cadre didactice în BDI (168), premii (2) etc. 

În cadrul Universității, activitatea de cercetare științifică se desfășoară pe baza 
strategiei pe termen lung și a programelor pe termen mediu și scurt privind cercetarea, 
documente care prevăd și pun un accent deosebit pe cercetarea desfășurată în legătură 
cu ciclul de studii masterale și a celor de licență. 
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Strategia pe termen lung și programele pe termen mediu și scurt privind 
cercetarea, inclusiv cea aferentă studiilor masterale, sunt adoptate de consiliile 
facultăților și apoi de senatul universitar, odată cu specificarea practicilor de obținere și 
de alocare a resurselor de realizare și a modalităților de valorificare. Interesele de 
cercetare sunt predominant instituționale. 

În ceea ce privește desfășurarea celei de a XII-a ediții a Conferinței științifice 
internaționale CKS-Challenges of the Knowledge Society (12-13.05.2017), 
manifestarea a fost organizată de Universitate, 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 și cercetători din țară și din 
străinătate. CKS își propune să creeze un spațiu de dezbatere pentru cei care sunt 
interesați de abordarea pluridisciplinară și interdisciplinară a celor mai noi teme de 
cercetare din domeniul științelor sociale. 

Conferința a avut următoarele secțiuni: Drept (Drept penal, Drept privat, Drept 
public și Proprietate intelectuală), Științe economice (Economie, Finanțe și 
Contabilitate, Administrarea afacerilor și Marketing), Științe sociale și administrative 
(Științe politice, studii europene și relații internaționale, Administrație publică și 
Educație și Sociologie ), respectiv IT în Științele sociale. 

Revista Challenges of the Knowledge Society, ediția 2017, a grupat studiile 
evaluate pozitiv de comitetul științific al conferinței. Revista este indexată în 5 baze de 
date științifice, internaționale, recunoscute de ministerul de resort, după cum urmează: 
Ulrich’s, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest si EBSCO-CEEAS. 

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

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

internaționale: 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 internaționale: RePEc, DOAJ, Index Copernicus, EZB, DRJI, ZDB și Google 
Academic; 

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

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

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

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

Există un climat și o cultură academică centrate pe cercetare, atestate de numărul 
granturilor de cercetare, de publicații și de participările la manifestările științifice 
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naționale și internaționale.  
În cadrul Universității activitatea de cercetare științifică se desfășoară sub 

auspiciile CSJESA – Centrul de studii juridice, economice și socio-administrative. 
CSJESA are un regulament de organizare și funcționare care pune accent deosebit pe 
cercetarea desfășurată în legătură cu ciclul de studii de licență, masterale și doctorale.  
Centrul de studii juridice, economice și socio-administrative (CSJESA) este atestat să 
desfășoare activități de cercetare-dezvoltare prin Decizia Autorității Naționale pentru 
Cercetare Științifică nr. 9696/14.07.2008.  

De asemenea, activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul centrelor 
de cercetare ale facultăților, care sunt părți componente ale CSJESA, ale căror statute și 
regulamente de organizare și funcționare pun accent deosebit pe cercetarea desfășurată 
în legătură cu ciclul de studii de licență și masterale.  

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

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

Universitatea îi implică pe studenți și masteranzi în activitatea de cercetare 
științifică organizând "Conferința studențească anuală - CONSTANT", în parteneriat cu 
Universitatea din Miskolc, Ungaria. Astfel, în perioada 07-08.04.2017 s-a desfășurat 
ediția a VII-a a acestei manifestări științifice studențești, cu implicarea și a Fundației de 
Drept și Relații Internaționale “Nicolae Titulescu”, respectiv a Editurii Universității 
“Nicolae Titulescu”. Ne-am bucurat și de aceasta dată, de participarea studenților de la 
universități din țară și străinătate. În cadrul conferinței a fost prezentă și în acest an, o 
delegație compusă din șase studenți din partea Facultății de drept a Universității din 
Miskolc, Ungaria, delegație condusă de prof. Zoltan Varga.  

Efectivele de studenți participanți la Conferința CONSTANT 
 

Universități 
participante 

Subsecțiunea 
 Drept Penal 

Subsecțiunea 
Drept Public 

Subsecțiune
a Drept 
Privat 

Secțiunea 
Economie si 

Adm. 
Afacerilor 

Secțiunea 
Relații 

internaționale  

Total 
general 

Universitatea 
Nicolae Titulescu 20 27 14 19 23 103 

Universitatea din 
Miskolc, Ungaria 1 2 3 - - 6 

Universitatea de 
Stat din Pitești - - 1 - - 1 

TOTAL 21 29 18 19 23 110 
 
La cele trei secțiuni ale CONSTANT (drept,  economie și administrarea afacerilor 

și relații internaționale și administrative) au participat 110 studenți/ masteranzi, după 
cum urmează: Drept penal - 18 studii (21 studenți/masteranzi); Drept privat - 17 studii 
(18 studenți/masteranzi); Drept public - 21 studii (29 studenți/masteranzi); Economie și 
Administrarea Afacerilor - 18 studii (19 studenți/masteranzi); Relații internaționale și 
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administrative - 18 studii (23 studenți/ masteranzi). 
Competiția a fost strânsă iar cele mai bune lucrări au fost premiate. Considerăm ca 

fiind importantă, de asemenea, încurajarea – pe mai departe a studenților și 
masteranzilor în privința realizării unor studii de cercetare științifică. 

 
9. Situația asigurării calității activităților din cadrul Universității 
În Universitate este dezvoltată o adevărată cultură a calității, bazată pe un manual 

al calității, precum și pe o serie de regulamente, metodologii și proceduri. Toate aceste 
documente importante pentru asigurarea unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor 
derulate în cadrul Universității sunt puse la dispoziția 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. 

Sistemul de asigurare a calității serviciilor educaționale (SEAQ), furnizate de 
Universitate, funcționează în baza legislației în vigoare, a ordinelor ministerului de 
resort cu privire la calitatea serviciilor educaționale, precum și a standardelor de calitate. 
Acesta cuprinde o structură organizatorică, precum și un ansamblu de reguli (criterii) și 
principii de evaluare a calității procesului de învățământ. Un loc aparte în sistemul de 
asigurare a calității îl ocupă Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, care 
gestionează întreaga problematică privitoare la cultura calității și care pune la dispoziția 
comunității academice informațiile și instrumentele referitoare la acest domeniu. 
Începând din anul 2014 toate documentele relevante referitoare la calitate se regăsesc pe 
platforma bidirecțională Elis astfel încât toți membrii comunității academice au 
posibilitatea să se documenteze cu privire la ele. 

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

Este implementată Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Universitate 
(Cod DEAC MT-03) incluzând: evaluarea activității didactice de către studenți, 
evaluarea colegială a cadrelor didactice, evaluarea colegială, autoevaluare și evaluarea 
efectuată de către directorul de departament. Rezultatele acestor evaluări sunt 
centralizate și prelucrate de comisiile de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și 
de cercetare care funcționează la nivelul fiecărui departament, fiind reflectate în tabelul 
performanțelor. Pentru performanțe deosebite cadrele didactice pot fi recompensate în 
conformitate cu metodologia internă adoptată în cadrul Universității. 

Pentru evaluarea activității de cercetare științifică se întocmesc rapoarte anuale la 
nivelul fiecărei facultăți și la nivelul Universității. Rapoartele sunt puse la dispoziția 
întregii comunități academice prin publicarea pe pagina web a CSJESA. 

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

După admiterea și înmatricularea studenților, activitatea lor este reglementată de 
Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. În cadrul acestui regulament 
se regăsesc toate aspectele importante ale interacțiunii dintre student și Universitate 
(cod DEAC RG-10). 

Mai mult, a fost adoptat și implementat un Regulament privind evaluarea și 
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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 și se desfășoară în condiții de 
transparență și corectitudine, cu impunerea implicării a cel puțin două cadre didactice în 
asumarea notei acordate (cod DEAC RG-12). 

Începând cu anul universitar 2013-2014, a fost adoptată și implementată o 
procedură de evaluare a gradului de satisfacție cu privire la calitatea de student al 
Universității, rezultatele sondajului fiind prelucrate și prezentate membrilor mediului 
academic. În urma procesării acestor rezultate a rezultat că peste 70% din studenți sunt 
mulțumiți de mediul în care își desfășoară activitatea. 

În vederea asigurării calității, Universitatea:  
- dispune de un corp profesional bine pregătit, cu experiență, care să țină seama de 

necesitățile studenților apărute în procesul de învățământ; 
- instituie practica examinării continue a calității, sesizării deficiențelor apărute pe 

parcurs și înlăturării acestora, preocuparea permanentă pentru îmbunătățirea procesului 
de învățământ;  

- cooperează cu asociațiile studențești, precum și cu instituții guvernamentale și 
neguvernamentale implicate în activitatea de educație sau cercetare, pentru a elabora 
principiile și practicile eficace în materie de asigurare a calității și a le aplica în cadrul 
Universității;  

- cooperează cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate în 
activitatea de educație sau cercetare pentru îmbunătățirea schimbului de informații și 
colaborarea cu institute similare din alte țări, în special cu cele din Uniunea Europeană; 

- oferă informații fiabile persoanelor interesate – studenți, societate civilă etc. – 
referitoare la statutul juridic al Universității, programele și condițiile de învățământ, 
obținerea diplomelor, cursurile oferite, mecanismele de asigurare a calității, ca și orice 
alte informații pertinente propuse în codurile de bune practici din acest domeniu;  

- promovează și stimulează parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare, 
precum și orice alte forme de cooperare care vizează întărirea capacităților universității 
în domeniul învățământului superior și cercetării fundamentale sau aplicative. 

Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă 
continuă, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe 
alegerea și aplicarea standardelor de referință. Calitatea procesului educațional este 
asigurată prin următoarele procese: a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor 
așteptate ale învățării; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea internă a rezultatelor; 
d) evaluarea externă a rezultatelor; e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație. 

 
10. Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 
În cadrul Universității este înființată și funcționează Comisia de etică și 

deontologie profesională universitară, care are ca atribuție principală stabilirea 
răspunderii personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare și control, 
pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de lege și regulamentele Universității. Comisia 
funcționează în baza regulamentului propriu și își ghidează activitatea după Codul eticii, 
parte integrantă a Cartei universitare. 

Comisia de etică și deontologie profesională universitară își desfășoară activitatea 
în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011 și al Codului de etică și deontologie 
profesională universitară, parte integrantă a Cartei universitare. 
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Până la data de 15.09.2016, componenței Comisiei de etică și deontologie 
profesională universitară a fost următoarea: conf. univ.dr. Vasile NEMEȘ (președinte); 
conf. univ. dr. Costel STANCIU (membru); lect. univ. dr. Diana NEAGA (membru); 
economist  Elena  STRUGARU (membru); bibliotecar Crina STAN (membru); student 
Ciprian Alexandru  BOTEZATU (membru); student Alma Ruxandra DIMA (membru). 
Prin Hotărârea senatului universitar nr. 59/15.09.2016, componența Comisiei de etică și 
deontologie profesională universitară s-a modificat, după cum urmează: conf. univ.dr. 
Vasile NEMEȘ (președinte); conf. univ. dr. Costel STANCIU (membru); lect. univ. dr. 
Dan VELICU (membru); asist. univ. dr. Paul George BUTA (membru); student 
doctorand Andreea LIVĂDARIU (membru). 

Pentru anul universitar 2016-2017 Comisia de etică și deontologie profesională 
universitară nu a primit spre soluționare nicio sesizare. 

 
11. Situația posturilor didactice vacante 
Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul universității se face în baza 

metodologiei proprii adoptată de senatul universitar și cu respectarea Metodologiei 
cadru adoptate la nivel național. Posturile didactice vacante scoase la concurs se 
postează pe site-ul universității și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, așa 
cum prevăd documentele relevante în domeniu (pentru analiza desfășurării 
concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante a se vedea punctul 
6 din prezentul raport, „Posturile scoase la concurs în anul universitar 2016-2017).  

 
12. Situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile anterioare 
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, prin intermediul cărora se 
asigură efectuarea 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, fiind a 4-a furnizoare de absolvenți admiși. În ceea ce privește rezultatele 
la concursul organizat pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii, 
Universitatea se plasează pe locul 5 la nivel național.   

În vederea creșterii gradului de angajabilitate a absolvenților, a fost înființat și 
funcționează activ Centrul de consiliere și orientare în carieră - CCOC. 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.  

Universitatea realizează, pe baza procesului de monitorizare a inserției socio-
profesionale a absolvenților săi, evaluarea obiectivă a  utilității programelor de 
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studii/specializărilor, evaluarea concordanței dintre obiectivele Universității cu cele 
stabilite la nivel local, regional, național și european.  

În același timp se realizează o situație statistică centralizată atât la nivelul 
Universității, cât și la nivelul facultăților. Informațiile obținute au în vedere funcția 
ocupată, domeniul de activitate, denumirea societății, instituției sau a persoanei 
juridice în cadrul căreia își desfășoară activitatea absolvenții Universității (toate 
programele de studii  -  licență, masterat și doctorat) - cât și feed-back-ul acestora cu 
privire la aprecierea cunoștințelor teoretice, respectiv a abilităților practice dobândite în 
timpul studiilor.  

Aceste  informații sunt centralizate la un an de la absolvirea studiilor.  
În realizarea eficientă a monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților 

se reactualizează datele de contact  ale studenților din anii terminali, urmând ca  studiul 
să se aplice telefonic și prin intermediul poștei electronice. De asemenea, în etapa de 
depunere a dosarului pentru susținerea examenului de licență este necesară verificarea, 
respectiv actualizarea datelor de contact a studenților înscriși în anii terminali, respectiv 
informarea acestora cu privire la importanța derulării acestor studii pentru adaptarea 
ofertei educaționale la standardele naționale/europene/internaționale.  

Pentru realizarea monitorizării și analizei inserției socio-profesionale a studenților 
Universității, la nivelul senatului universitar funcționează Comisia privind 
monitorizarea traseului profesional al absolvenților. Atribuțiile Comisiei sunt 
următoarele: realizarea unor analize care să permită ajustarea activităților didactice 
corelate cu cerințele de pe piața muncii; vine în întâmpinarea viitorilor absolvenți prin 
prezentarea publică a rezultatelor în vederea unei bune adaptări a acestora la cerințele 
pieței muncii prin diseminarea experiențelor deja acumulate ale celor care au răspuns la 
chestionarele cercetării; elaborează modalitățile și responsabilitățile pentru identificarea 
încadrării absolvenților în domeniile profesionale corespunzătoare programelor de studii 
parcurse și în urmărirea traseelor lor profesionale; pune la dispoziția conducerii 
Universității, respectiv facultăților, a unui feed-back în ceea ce privește absorbția 
absolvenților pe piața muncii. 

Facultatea de drept. În urma prelucrării și centralizării unui număr de 416 fișe 
completate de absolvenții studiilor universitare de licență a rezultat că 293 erau angajați 
la momentul completării fișei (reprezentând 70,43%) și 123 nu erau angajați la 
momentul completării fișei (reprezentând 29,57%). Prin centralizarea a 76 fișe 
completate de absolvenții studiilor universitare de master reiese că 56 erau angajați la 
momentul completării fișei (reprezentând 73,68%) și 20 nu erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 26,32%). Astfel, din totalul de 492 fișe completate și 
centralizate ale absolvenților studiilor programelor de licență și master rezultă că 349 
erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 70,93%) și 143 nu erau 
angajați la momentul completării fișei (reprezentând 29,07%). 

Facultatea de economie și administrarea afacerilor. În urma prelucrării și 
centralizării unui număr de 106 fișe completate de absolvenții studiilor universitare de 
licență a rezultat că 87 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
82,08%) și  19 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 17,92%). 
Prin centralizarea a 77 fișe completate de absolvenții studiilor universitare de master 
reiese că 62 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 80,52%) și 15 nu 
erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 19,48%). Astfel, din totalul de 
183 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor programelor de licență și 
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master rezultă că 149 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 81,42%) 
și 34 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 18,58%). 

Facultatea de relații internaționale și administrație. În urma prelucrării și 
centralizării unui număr de 89 fișe completate de absolvenții studiilor universitare de 
licență a rezultat că 69 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
77,53%) și 20 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 22,47%). 
Prin centralizarea a 12 fișe completate de absolvenții studiilor universitare de master 
reiese că 9 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 75,00%) și 3 nu 
erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 25,00%). Astfel, din totalul de 
101 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor programelor de licență și 
master rezultă că 78 erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 77,23%) 
și 23 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 22,77%). 

 
13. Mobilitățile Erasmus + 
Buget. În anul universitar 2016-2017 contractul financiar între Universitate și 

ANPCDEFP, cu nr. 2016-1-RO01-KA103-023424, din iunie 2016, a prevăzut suma 
contractuală de 71,326. Euro. Contractul este încă în desfășurare, având termenul de 
finalizare 31.05.2018. Rata de absorbție a bugetului alocat este, până în prezent, de 
81.45 %.  

Bugetul total absorbit, în sumă de 58.093 €,  înregistrează o creștere față de 
exercițiul financiar anterior când au fost absorbite fonduri totale de  52.208 €. 

Cele cinci capitole de finanțare, sumele au fost împărțite după cum urmează: 
 

 Buget Suma alocată Sumă absorbită Procent 
1 SMP - mobilități studenți 

practică 
25,025 € 10.896 € 43,54 % 

2 SMS - mobilități studenți studii 32,500 € 35.932 € 110,56 % 
3 STA - mobilități personal 

predare 
825 € 3.340 € 404,85 % 

4 STT - mobilități personal 
formare 

2,475 € 0 €  0,00 % 

5 SOM- sprijin pentru organizare 
mobilități 

10,500 € 7925 € 75,48 % 

 TOTAL 71,325 € 58.093,00 € 81,45 % 

 
Mobilități. În anul universitar 2016-2017, contractul financiar între Universitate 

și ANPCDEFP, a prevăzut realizarea a 30 de mobilități. Până în prezent, la nivelul 
Universității „Nicolae Titulescu”din București  au fost realizate un număr de 26 de 
mobilități. 

Astfel, împărțit pe capitolele de finanțare, situația mobilităților realizate este 
următoarea: 
 
 Capitol de finanțare Mobilități 

contractate 
Mobilități 
realizate 
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1 SMP - mobilități studenți practică 13 6 
2 SMS - mobilități studenți studii 13 16 
3 STA - mobilități personal predare 1 4 
4 STT - mobilități personal formare 3 0 
 TOTAL 30 26 

 
Referitor la numărul de mobilități studențești, se constată o menținere a tendinței 

ascendente,  înregistrate semnificativ în anii universitari anteriori. Astfel, în anul 
universitar 2016/2017 s-au realizat 22 de mobilități studențești, iar în anul anterior 21.   

Se remarcă o creștere semnificativă a  mobilităților de studii  (16 în anul 
universitar 2016/2017 – 9 în anul universitar 2015/2016), dar și o scădere a mobilităților 
de practică (6 în anul universitar 2016/2017 față de 11 în anul universitar 2015/2016). 

În ceea ce privește mobilitățile de personal, au fost încurajate mobilitățile de 
predare. De aceea bugetul alocat mobilităților de personal a fost direcționat către 
realizarea celor patru mobilități de predare. În acest context, contractul financiar între 
Universitate și ANPCDEFP pentru anul universitar 2017-2018 prevede finanțare pentru 
un număr mai mare de mobilități de personal (3 mobilități de predare și 3 mobilități de 
formare).  

În anul universitar 2016-2017, Facultatea de drept a fost gazdă pentru 4 studenți 
incoming. 

Parteneriate. În ceea ce privește parteneriatele Universității, în cadrul 
Programului Erasmus, în anul universitar 2016-2017, au fost inițiate noi parteneriate în 
cadrul Facultatății de Economie si Administrarea Afacerilor- Kolegium Jagiellońskie –
Toruńska Szkoła Wyższa și Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania” 
din Polonia. 

Pentru realizarea mobilităților de practică pentru studenți au fost realizate 
colaborări cu patru birouri de avocatură internaționale, dintre care 1 inițiat în acest an. 
In acest sens, a fost esențial sprijinul a trei cadre didactice din cadrul Departamentului 
de Drept Public al Facultății de Drept. Astfel, birourile de avocatură care au primit in 
practică studenți sunt: De Capoa & Parteners, Bologna, Italia; LS Lexjus Sinacta, 
Bologna, Italia; Studio Pierallini, Roma , Italia și Cerrahoğlu Binası, Istanbul, Turcia. 

Reglementare instituțională. Au fost elaborate și adoptate în cadrul Senatului 
Universității trei regulamente care reglementează activitatea desfășurată în Universitate, 
în cadrul programului Erasmus+. Acestea sunt: Regulamentul de organizare și 
funcționare a Biroului Erasmus+; Regulamentul privind desfășurarea mobilităților în 
cadrul Programului Erasmus+ și Regulamentul privind recunoașterea și echivalarea 
studiilor și a perioadelor de practică efectuate în cadrul Programului Erasmus+. 

În linii esențiale, pentru anul universitar 2016-2017, se remarcă, în ceea ce 
privește desfășurarea programului Erasmus: 
 menținerea pe o linie ascendentă a  numărului total de mobilități studențești: 22 

în anul universitar 2016-2017 – 21 în anul universitar 2015/2016. A fost 
înregistrată o creștere consistentă a din mobilităților de studii: 16 în anul 
universitar 2016/2017 – 9 în anul universitar 2015-2016.  
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 creșterea bugetului în cadrul Programului Erasmus: 71.325 euro în anul 
universitar 2016/2017, 55.365 Euro în anul universitar 2015-2016. Pentru anul 
universitar 2017-2018- 99.765 euro.  

 creșterea fondurilor absorbite: 58.093 euro în anul universitar 2016-2017 față de 
52.208 Euro în anul universitar 2015/2016. 

 reformarea cadrului de reglementare de la nivelul Universității, referitor la 
organizarea și desfășurarea programului Erasmus. 

 creșterea interesului și participarea cadrelor didactice de la Facultatea de drept la  
mobilități de predare.  

 prelungirea exercițiului financiar aferent anului universitar 2016-2017 până la 
data de 31.05 2018.  

 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Raportul privind starea Universității „Nicolae Titulescu” din București pentru anul 

universitar 2016-2017 va fi prezentat membrilor senatului universitar, în vederea 
aprobării. Ulterior aprobării, raportul va fi publicat pe pagina de web a universității și pe 
platforma electronică eLis, în vederea accesării de către membrii comunității academice. 

 
București, 14.03.2018 

 
 
Rector 
prof. univ. dr. Gabriel Boroi 
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