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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. 

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. 
                                                           

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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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 2017-2018, respectiv pentru anul calendaristic 2018, 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 2017-2018; 

b) informațiile privind situația financiară a Universității și rezultatele activității de 
cercetare științifică sunt prezentate având în vedere anul calendaristic 2018; 

c) informațiile privind angajabilitatea au în vedere studenții care au absolvit studiile 
universitare de licență, master, doctorat în anul 2016.  

 
 
2. Evaluarea programelor de studii. Activități de control. 
În anul universitar 2017-2018, Facultatea de economie și administrarea afacerilor a 

depus la ARACIS cererea de evaluare în vederea acreditării programului de studii 
Administrarea Afacerilor, forma de învățământ la distanță.  

Vizita ARACIS s-a desfășurat în perioada 15.02.2018–16.02.2018, comisia de evaluare 
ARACIS fiind compusă din: conf. univ. dr. Alexandru Chiș - coordonator comisie, conf. univ. 
dr. Simona Luize Utureanu - expert evaluator ID și prof. univ. dr. Ilie Budica - expert de 
specialitate. 

Programul Administrarea Afacerilor, forma de învățământ la distanță (ID) a fost 
autorizat provizoriu în 2011, conform H.G. 966/2011 cu capacitate de școlarizare de 50 locuri. 
Din fișa vizitei reiese faptul că programul îndeplinește cerințele normative și  standardele și 
indicatorii de performanță obligatorii.  

În ședința din data de 22.02.2018, Consiliul ARACIS a acordat următorul aviz 
programului de studii Administrarea Afacerilor, forma de învățământ la distanță: Încredere – 
Acreditare – 50 studenți/an, Nr. de credite: 180. 

Raportul validat în cadrul ședinței Consiliului ARACIS din data de 22.02.2018 a fost 
înaintat Ministerului Educației Naționale, fiind îndeplinită condiția înscrierii programului 
evaluat la RNCIS. La fișa vizitei a fost anexată o copie a documentului de validare a 
calificării / înscrierii în RNCIS eliberat de ANC (adresa nr. 8501/16.12.2016). 

De asemenea, și programul de studii Drept – învățământ la distanță (ID) a fost evaluat 
extern de către o comisie de experți ARACIS. Componența comisiei a fost următoarea: prof. 
univ. dr. Nicolae Păun (Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj), prof. univ. dr. Levente Dimen 
(Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) și prof. univ. dr. Gabriela Lupșan 
(Universitatea „Danubius”, Galați). Vizita de evaluare a avut loc în perioada 15-16 februarie 
2018 iar constatările membrilor acesteia au fost unele pozitive. Aceste constatări au privit, în 
principal, următoarele aspecte: interacțiunea activă cu studenții înmatriculați la acest program 
de studiu prin intermediul tutorialelor organizate pe parcursul semestrelor dar și prin 
intermediul platformei de comunicare bidirecționale e-Lis, nivelul ridicat al gradului de 
satisfacție a studenților cu privire la program dar și la mediul de învățare în general exprimat 
direct de către studenți în cadrul întâlnirii cu membrii comisiei de evaluare, asigurarea de 
materiale de studiu adecvate specificului programului de studiu Drept ID.  
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În ședința din data de 22.02.2018, Consiliul ARACIS a acordat următorul aviz 
programului de studii Administrarea Afacerilor, forma de învățământ la distanță: Încredere – 
menținerea acreditării – 150 studenți/an, nr. de credite: 240. 

În data de 11.04.2018 s-a desfășurat o activitate de verificare în cadrul Universității, 
având drept tematică 1) verificarea modului în care s-au derulat concursurile pentru ocuparea 
pozițiilor de conferențiar, respectiv profesor universitar în perioada 1.10.2016 – în prezent și 
2) verificarea modului în care, în cadrul Universității/Școlii doctorale, sunt respectate normele 
de etică, integritate și deontologie profesională. Echipa de control a fost constituită din 
următoarele persoane: Daniel Brătianu – consilier, Corpul de Control al Ministerului 
Educației Naționale; Vlad Codrea – membru în Consiliul general CNATDCU; Călin Deleanu 
– membru în Consiliul general CNATDCU. În urma activității de control nu au fost constatate 
aspecte negative. 

 
3. Situația financiară a Universității pentru anul fiscal 2018 

 
Venituri totale 14.856.625 lei 
Cheltuieli totale 14.703.267 lei 
Excedent      153.358 lei 

 
CATEGORIA DE VENIT TOTAL VENITURI 

REALIZATE - LEI 
OBSERVAȚII 

Venituri CKS, ERASMUS, LESIJ, 
cercetare științifică 
 
 

445.217 
 
 

taxe CKS 2018 =18.898lei 
fonduri Erasmus=415.794lei 
LESIJ 525 lei 
contract cercetare științifică = 
10.000 lei  

Venituri din închiriere spații 
 

821.095 
 diverse contracte de închiriere 

Donații și sponsorizări 
 

22.890 
 

diverse contracte de sponsorizare 
și de donație 

Dobânzi bancare 135.269 plasamente la 2 bănci 
Taxe școlarizare 11.582.889  
Taxe cazare cămin studențesc 1.836.310  
Alte venituri 
 
 

12.955 
 
 

rabat comercial achiziții cărți, 
diferență curs valutar etc. 

Total venituri 2018 14.856.625  
 
Venituri din taxe de școlarizare realizate pe forme de studii 
 
FACULTATEA  LICENȚĂ MASTER DOCTORAT TOTAL 
Facultatea de drept 
Pondere în total venituri 

6.830.861 
58.97% 

794.050 
6.86% 

355.250 
3.07% 

7.980.161 
68.90% 

Facultatea de economie și 
administrarea afacerilor 
Pondere în total venituri 

1.713.185 
14.79% 

 

790.160 
6.82% 

 

- 2.523.345 
21.61% 

Facultatea de relații 
internaționale și administrație 
Pondere în total venituri 

909.608 
7.85% 

 

189.775 
1.64% 

 

- 1.099.383 
9.49% 

Total lei 2018 9.453.654 1.773.985 355.250 11.582.889 
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81.61% 15.32% 3.07% 100% 

Ponderea veniturilor obținute din taxe școlare în total încasări 2018 a fost de 77.96%. 
Ponderea veniturilor obținute din chirii in total incasări a fost de 5.53%. Pentru 

veniturile obținute din chirii si cele obținute din contractul de cercetare, venituri de natura 
economica, s-a realizat calculul pentru stabilirea rezultatului fiscal al anului 2018, in urma 
căruia s-a determinat impozitul pe profit in valoare de 2.213 lei.  

Din totalul cheltuielilor în valoare de 14.703.267.215 lei, 78.72% au reprezentat 
cheltuieli cu salariile (în valoare absolută de 11.575.641 lei). 

Cheltuielile cu salariile au reprezentat 77.92% din total venituri realizate. 
Comparativ cu anul trecut excedentul crescut se explica prin diminuarea cheltuielilor  

pentru dotări în baza materială (în special cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de 
inventar). 

Capacitatea de cazare a căminului studențesc este de 150 camere, cu un total de 450 
paturi. Gradul de ocupare în anul 2018 a fost de 80.97%, 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  12.36% din totalul încasărilor pentru anul 2018). 
 

4. Situația programelor de studii/specializări în anul universitar 2017-2018 
4.1. Facultatea de economie și administrarea afacerilor - FEEA 

 

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  
Lichidat  

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

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 
Lichidat 

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 
Lichidat 

Management 
financiar-bancar și 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare OM 
4644/2008, OM 
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bursier 4945/2012,HG 
282/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Finanțarea 
proiectelor de mediu 

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

Contabilitate 

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, HG 
140/2017           

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
87/2001, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017        

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, HG 
117/2017 

Contabilitatea și 
auditul entităților 
economice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Audit financiar, 
control și audit 
intern 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 
 

 
Administrarea
Afacerilor 

Studii universitare de licență 

Administrarea 
Afacerilor 

IF 3 ani 180 credite Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017            

ID 3 ani 180 credite Autorizare HG 
966/2011, HG 
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707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016,  HG 
140/2017                

Studii universitare de master 
Antreprenoriat și 
administrarea 
afacerilor 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
664/2016, HG 
117/2017 

  
 
4.2. Facultatea de drept - FD 

 

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, HG 
140/2017       

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, HG 
140/2017         
  

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, HG 
140/2017       
     

Drept 

Studii universitare de master 

Carieră judiciară IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, OM 
4945/2012, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Drept financiar, 
bancar  și al 
asigurărilor 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, OM 
4945/2012, HG 
582/2014, HG 
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595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

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, HG 
117/2017 

Dreptul afacerilor IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, OM 
4945/2012, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Științe penale 

IF 2 semestre 60 credite Acreditare OM 
4936/2008, OM 
4945/2012, HG 
582/2014, HG 
595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Studii universitare de doctorat 
 

4.3. Facultatea de relații internaționale și administrație – FRIA 
 
 

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, HG 
140/2017   

ID 3 ani 180 credite Acreditare HG 
966/2011, HG 
730/2013 HG 
580/2014, HG 
575/2015, HG 
376/2016, HG 
140/2017   

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

Studii universitare de master 

Administrație IF 4 semestre 120 credite Acreditare OM 
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publică și dezvoltare 
comunitară 

4666/2009 HG 
303, 582/2014, 
HG 595/2015, HG 
402/2016, 
Lichidat 

Managementul 
organizațiilor  și 
serviciilor publice 

IF 4 semestre 120 credite Acreditare OM 
4666/2009 HG 
303, 582/2014, 
HG 595/2015, HG 
402/2016, HG 
117/2017 

Relații 
internaționa
le 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, HG 
140/2017   

 
 

5. Situația studenților înmatriculați și a promovabilității în anul universitar 2017-
2018 

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

 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
IF 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

 43  32        74.41 
II      48 43   89.58 
III  49 47   95.91 

TOTAL  140 122    87.14 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
IF 

 
Administrarea 

Afacerilor 

 110 76 69.09 
II  68 58 85.29 
III   61 55 90.16 

TOTAL  239 189 79.07 
 
 
5.1.2. Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID) 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
ID 

 
Contabilitate și 
Informatică de 

Gestiune 

  50 44 88 
II         50 44 88 
III  53 47 88.67 
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TOTAL  153 135    88.23 
 
 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
ID 

 
Administrarea 

Afacerilor 

 50 40 80 
II       42 33 78.57 
III       39 35 89.74 

TOTAL      131 108 82.44 
 
5.1.3. Studii universitare de master  
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I Management Financiar Bancar 
și Bursier 

 -  -        - 
II - - - 

TOTAL - - - 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I Management Contabil, Audit și 
Expertiză Contabilă  

50 38   76.00 
II 30 27   90.00 

TOTAL 80 65   81.25 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I Contabilitatea și Auditul 
Entităților Economice 

69 49 71.01 
II 53 51 96.22 

TOTAL 122 100 81.96 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I Antreprenoriat și 
Administrarea Afacerilor 

33 20 60.60 
II 33 31 93.93 

TOTAL 66 51 77.27 
 

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

 
 
  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
 

IF 

 
Drept 

436 332 76,14 
II 314 265 84,39 
III 313 284 90,73 
IV 460 440 95,65 

TOTAL 1523 1321 86,73 
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Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
IF 

 
Drept European 
și Internațional 

124 75 60,48 
II 61 49 80,32 
III 112 99 88,39 
IV 86 79 91,86 

TOTAL 383 302 78,85 
 

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

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I  
ID 

 
Drept 

150 116 77,33 
II 120 101 84,16 
III 105 85 80,95 
IV 161 106 65,83 

TOTAL 486 407 83,74 
 
 

5.2.3. Studii universitare de master 
 
Anul de 
studiu 

Programul de studii 
DREPT 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 

I Carieră judiciară 74 67 90,54 
I Științe penale 69 61 88,40 
I Dreptul afacerilor  49 44 89,79 
I Drept financiar bancar și al 

asigurărilor 
27 17 62,96 

I Drept internațional și al Uniunii 
Europne 

31 26 83,87 

TOTAL 250 215 86,00 
 
 

5.3. Facultatea de relații internaționale și administrație - FRIA 
5.3.1. Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF) 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 

% 
 
 
 

I 
IF Administrație 

publică 

80 57 71% 
II 39 34 87% 
III 31 29 93% 

 TOTAL 150 120 80% 
 
Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 
% 

I IF Relații 
Internaționale și 

- - - 
II - - - 
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III Studii Europene 17 15 88% 
 TOTAL 17 15 88% 

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

 
Anul 

de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 
% 

I 
ID Administrație 

publică 

75 67 89% 
II 61 56 92% 
III 58 54 93% 

 TOTAL 194 177 91% 
 

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 2017) un număr de 14 
studenți-doctoranzi, după cum urmează: Bantaș Dragoș Adrian, Bocșan Gheorghe, Cucu 
Doina, Iorgovan George-Antonie, Magdalena Nicolae-Cătălin, Niculae Beatrice Ștefania, 
Oprișan Simona Cireșica (Nedelcu), Pavel Sorin Eduard, Preda Florina Ramona (Mureșan), 
Solacolu Maria Cristina, Tagarță Crina Alina (de SMET), Toma Ancuța Larisa, Zăgărin 
Adelin Mihai, Zlătescu Petru Emanuel. 

Pe parcursul anului universitar 2017-2018 au susținut public teza de doctorat 10 
studenți-doctoranzi: Nicolescu Alin Sorin, Voitașec Dan Iulian, Sterescu Delia Narcisa 
(Theohari), Savu Mariana, Hărătău Adrian, Cantemir Nadia-Claudia (Cantemir-Stoica), 
Tamás Enikö  (Damaschin), Alecu Eugenia (Voicheci), Pușcașu Andrei Lucian, Grama Ioana 
Mihaela (Dimitriu). Acestor studenți doctoranzi  li s-a atribuit titlul de doctor, în domeniul 
Drept, prin ordin al Ministrului Educației Naționale. 

Pe parcursul anului universitar 2017-2018, următorii studenți-doctoranzi au beneficiat 
de prelungirea stagiului doctoral: Rădulescu Tudor Vlad, Pușcașu Andrei Lucian, Cantemir 
Nadia Claudia (Cantemir-Stoica), Constantinescu Mircea, Stoica Florin, Livădariu Andreea, 
Marinescu Ana Maria, Sîrbu Cristina Adriana, Tomescu Raluca Antoanetta, Radu Bianca, 
Dănilă Matei, Petrescu Răducu Marian, Bușca Amelia Raluca (Onișor), Lupașcu Monica 
Adriana. 

Pe parcursul anului universitar 2017-2018 a beneficiat de întreruperea stagiului doctoral 
studentul Zlătescu Petru Emanuel. 

De asemenea, în anul universitar 2017-2018, următorii studenți-doctoranzi au beneficiat 
de perioadă de grație:  Larion Mădălina Iuliana, Grama Ioana Mihaela (Dimitriu), Cocean 
Valentin, Alecu Eugenia (Voicheci), Puiu Nan Rareș, Dumitru Cornelia. 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învățământ 

Programul de 
studii 

Nr. studenți 
înmatriculați 
(2017/2018) 

Nr. studenți 
promovați 

(30.09.2018) 
% 

I 
IF 

Managementul 
Organizațiilor și 

Serviciilor 
Publice 

46 41 89% 

II - - - 

 TOTAL 46 41 89% 



 14 

6. Situația personalului instituției 
6.1. Situația personalului pe universitate 
La data de 1.10.2017, situația personalului universității era următoarea: 
 

Nr. 
crt. Numărul total al posturilor didactice legal constituite 105 

01 

Numărul total al personalului didactic titular3, cu funcția de bază  în universitate 78 

din 
care 

2.1.  Profesori4 11 
2.2.  Conferențiari 15 
2.3.  Lectori  35 
2.4.  Asistenți 17 
2.5.  Preparatori 0 

02 
Numărul total al personalului didactic titular cu titlul științific de doctor5 78 

din 
care 

3.1.  Lectori / șefi de lucrări 34 
3.2.  Asistenți 17 

03 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcția de bază  în universitate, care 
nu a împlinit vârstă de 41 de ani (până la data de 30  septembrie 2017) 34 

din 
care 

4.1.  Profesori  0 
4.2.  Conferențiari 0 
4.3.  Lectori  19 
4.4.  Asistenți 15 
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 2017) 2 

din 
care 

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

05 

Numărul total al personalului didactic asociat: 14 

din 
care 

6.1.  Profesori 7 
6.2.  Conferențiari 2 
6.3.  Lectori  1 
6.4.  Asistenți 4 

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 2017) 7 

din 
care 

8.1.  Profesori 6 
8.2.  Conferențiari 1 
8.3.  Lectori  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 2017. 
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 2017. 
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8.4.  Asistenți 0 
08 Numărul total al personalului didactic auxiliar 19 
09 Numărul total al personalului administrativ6 16 

      
6.2. Situația personalului Facultății de drept 
În anul universitar 2017-2018, Facultatea de drept a avut un număr de 71 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, drd. Cătălin Nicolae 
Magdalena, asist. univ. dr. Radu Slăvoiu,  asist. univ dr. Andrei Iugan, drd. Daniel Onișor, 
drd. Nadia Cantemir Stoica, drd. Hărătău Adrian, drd. Andrei Dorin Băncilă, drd. Radu 
Geamănu. 

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, 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, 
lect. univ. dr. Cătălin Bogdan Nazat, asist. univ. dr. Paul Buta, asist. univ. dr. Maria Loredana 
Nicolescu, asist. univ. dr. Carla Alexandra Anghelescu, asist. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, 
dr. Cristina Florescu, dr. Cristea Bogdan, dr. Monica Dima, drd. Andreea Livadariu, dr. 
Alexandru Ilie, drd. George Irimescu, drd. Paul Comșa, drd. Eniko Damaschin, drd. Eftimie 
Marius, drd. Valentin Cocean, drd. Adrian Dinescu, drd. Valentin Cîltea 

În cadrul Departamentului de drept public și-au desfășurat activitatea următoarele cadre 
didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Raluca 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. Valentina Bărbățeanu, asist. univ. dr. Andrei Grimberg, asist. 
univ. dr. Oana Iacob, asist. dr. Dumitru Big, drd. Beatrice Niculae, drd. Simona Gagu 
Popescu, asist. univ. dr. Alina Axente. 

 
6.3. Situația personalului Facultății de economie și administrarea afacerilor 
În anul universitar 2017-2018, Facultatea de economie și administrarea afacerilor a avut 

un număr de 23 cadre didactice, grupate într-un singur departament. 
În cadrul Departamentului își desfășoară  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. Nicoleta Jula, 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, 
                                                           
6 Cu excepția personalul administrativ din serviciile sociale (cămine, cantine). 
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lect. univ. dr. Marius Jula, lect. univ. dr. Cristina Matei, asist. univ. dr. Nicoleta Panait, asist. 
univ. dr. Andrei Diamandescu, lect. univ. dr. Viorica Ștefan Duicu,  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, lect. 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 2017-2018, Facultatea de relații internaționale și administrație a avut 

un număr de 14 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. 
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. 
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.  

 
6.5. Concursuri posturi didactice vacante 
În anul universitar 2017-2018, Universitatea „Nicolae Titulescu” nu a scos la concurs 

posturi didactice vacante. 
 
7. Rezultatele activităților de cercetare pentru anul calendaristic 2018 
Activitatea de cercetare științifică este raportată pentru anul calendaristic 2018.  
Raportul cercetării științifice pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea senatului universitar 

nr. 1/30.01.2019, cuprinde date privind articolele publicate în reviste cotate ISI, ISI 
proceedings, în volume ale conferințelor indexate în baze de date internationale (BDI) sau 
neindexate, cărți în format printat/electronic, citări ale cadrelor didactice, participări în 
colectivele de elaborare sau implementare a granturilor sau a proiectelor de dezvoltare 
instituțională, socială și regională. 

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. 

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 XIII-a ediții a Conferinței științifice 
internaționale CKS - Challenges of the Knowledge Society (11-12.05.2018), 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 
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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 2018, 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 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 
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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 Nicolae Titulescu a organizat în anul 2018, pentru al optulea an 
consecutiv, Conferința studențească anuală CONSTANT. La aceasta ediție au participat 5 
studenți de la Universitatea din Miskolc, Ungaria. De asemenea, au fost înscrise 7 studii de la 
Universitatea din Ruse, Bulgaria (au fost prezenți 2 studenți). Au mai fost acceptate 3 studii 
de la Universitatea de Stat din Pitești. Delegație Universității din Miskolc, Ungaria, a fost 
însoțită de prof. univ. dr. Zoltan Varga, iar delegatia Universității din Ruse, Bulgaria a fost 
însoțită de asist. univ. dr. Vanya Penteleeva și asist. univ. dr. Anna Nikolova. 

La cele trei secțiuni ale CONSTANT (drept,  economie și administrarea afacerilor și 
relații internaționale și administrative) au participat 130 studenți/ masteranzi, după cum 
urmează: Drept penal - 20 studii (24 studenți/masteranzi); Drept privat - 20 studii (25 
studenți/masteranzi); Drept public - 19 studii (27 studenți/masteranzi); Economie și 
Administrarea Afacerilor - 32 studii (35 studenți/masteranzi); Relații internaționale și 
administrative - 10 studii (19 studenți/ masteranzi). 

Pentru organizarea evenimentului Universitatea Nicolae Titulescu a alocat un buget în 
sumă totală de 8321,55 lei. 

 
8. 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 au fost actualizate în scopul adaptării la schimbările legislative, dar și la demersul 
de trecere la ediția 2015 a standardului de calitate ISO sunt foarte importante pentru 
asigurarea unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor derulate în cadrul Universității. 
Toate aceste documente 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. În anul universitar 
2017-2018 s-a făcut tranziția la ediția 2015 a standardului ISO. 

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 
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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 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 profesoral 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. 



 20 

 
9. Situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare 
Comisia de etică a Universității „Nicolae Titulescu” din București își desfășoară 

activitatea în temeiul  Legii educaţiei naţionale 1/2011, al Cartei Universităţii „Nicolae 
Titulescu” din Bucureşti și al Codului de etică şi deontologie profesională universitară a 
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 

În cursul anului universitar 2017-2018, Comisia de etică a avut următoarea componență: 
conf. univ.dr. Vasile Nemeș (președinte); conf. univ. dr. Costel Stanciu (membru); lector 
univ. dr. Dan Velicu (membru); asist. univ. dr. Paul George Buta (membru); student-
doctorand Andreea Livădariu (membru). 

În anul universitar 2017-2018, Comisia de etică a Universității „Nicolae Titulescu” din 
București nu a primit nicio sesizare spre soluționare. 

 
10. 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.  

 
11. 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. Afost 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 
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 Nicolae Titulescu ai tuturor programelor 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.  

Prelevarea informațiilor se realizează la un an de la absolvirea studiilor.  
În realizarea eficientă a monitorizării inserției socio-profesionale a absolvenților se vor 
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reactualiza datele de contact  ale studenților din an terminal, urmând ca  studiul să se aplice 
telefonic și prin intermediul e-mail-urilor acestora; 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 an terminal, respectiv informarea 
acestora cu privire la importanța derulării acestor studii pentru adaptarea ofertei educaționale 
la standardele naționale/europene/internaționale. 

Facultatea de drept. În urma prelucrării fișelor completate de absolvenții Facultății de 
drept, a rezultat următoarea situație de ansamblu: 

La nivelul anului terminal 2016, prin centralizarea a 395 fișe, în ceea ce privește 
absolvenții studiilor universitare de licență se constată că 261 erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 66,08%) și 134 nu erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 33,92%), în timp ce prin centralizarea a 129 fișe completate de absolvenții 
studiilor universitare de master reiese că 105 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 81,40%) și 24 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
18,60%). Astfel, din totalul de 524 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că: - 366 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 69,85%); - 158 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
30,15%). 

Facultatea de economie și administrarea afacerilor. În urma prelucrării fișelor 
completate de absolvenții acestei facultăți, a rezultat următoarea situație de ansamblu: 

La nivelul anului terminal 2016, din centralizarea a 114 fișe, în ceea ce privește  
absolvenții studiilor universitare de licență se constată că 99 erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 86,84%) și  15 nu erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 13,16%) în timp ce prin centralizarea a 52 fișe completate de absolvenții 
studiilor universitare de master reiese că 48 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 92,31%) și 4 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
7,69%). Astfel, din totalul de 166 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că: - 147 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 88,55%); - 19  nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
11,45%). 

Facultatea de relații internaționale și administrație. În urma prelucrării fișelor 
completate de absolvenții acestei facultăți, a rezultat următoarea situație de ansamblu: 

La nivelul anului terminal 2016, prin centralizarea a 85 fișe, în ceea ce privește 
absolvenții studiilor universitare de licență se constată că 70 erau angajați la momentul 
completării fișei (reprezentând 82,35%) și 15 nu erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 17,65%), în timp ce prin centralizarea a 24 fișe completate de absolvenții 
studiilor universitare de master reiese că 20 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 83,33%) și 4 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
16,67%). Astfel, din totalul de 109 fișe completate și centralizate ale absolvenților studiilor 
programelor de licență și master rezultă că: - 90 erau angajați la momentul completării fișei 
(reprezentând 82,57%); - 19 nu erau angajați la momentul completării fișei (reprezentând 
17,43%). 

 
12. Mobilitățile Erasmus + 
Buget. În anul universitar 2017-2018, contractul financiar între Universitate și 

ANPCDEFP, cu nr. 2017-1-RO01-KA103-036006, din iunie 2017, a prevăzut suma 
contractuală de 99, 765. Euro. Contractul este încă în desfășurare, având termenul de 
finalizare 31.05.2019.  

Rata de absorbție a bugetului alocat este, până în prezent, de 47.88 %. Bugetul total 
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absorbit, în sumă de  42.910 €,  înregistrează o scădere față de exercițiul financiar anterior 
când au fost absorbite fonduri totale de  58.093€.  

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

 Buget Suma alocată Sumă absorbită Procent 
1 SMP - mobilități studenți practică 34.650 € 12.763 € 36,83 % 
2 SMS - mobilități studenți studii 45.000 € 30.147 € 66,99 % 
3 STA - mobilități personal predare 2.505 € 0,00 € 0,00 % 
4 STT - mobilități personal formare 2.910 € 0,00 €  0,00 % 
5 SOM- sprijin pentru organizare 

mobilități 
14.700 € 4854 € 33,02 % 

 TOTAL 99.765 € 47.764,00 € 47,88 % 

 
Pentru anul universitar 2018-2019, contractul financiar între Universitate și 

ANPCDEFP, cu nr. 2018-1-RO01-KA103-047478, din iunie 2018, prevede suma contractuală 
de 108.780 Euro. 

Mobilități. Contractul financiar între Universitate și ANPCDEFP cu numărul 2017-1-
RO01-KA103-036006 prevede realizarea a 42 de mobilități. Până în prezent, la nivelul 
Universității „Nicolae Titulescu” din București  au fost realizate un număr de 22 de mobilități. 

Referitor la numărul de mobilități studențești, se constată o ușoară scădere a numărului 
total de mobilități. Astfel, în anul universitar 2017-2018 s-au realizat 20 de mobilități 
studențești, iar în anul anterior 22. Se remarcă o creștere a  mobilităților de practică  (8 în anul 
universitar 2017-2018; 6 în anul universitar 2016-2017), dar și o scădere a mobilităților de 
studii (12 în anul universitar 2017-2018 față de 16 în anul universitar 2016-2017). 

În ceea ce privește mobilitățile de personal, au fost realizate doua mobilități de predare 
cu grant zero. Astfel, exista posibilitatea realizării în acest exercițiu financiar a mai multor 
mobilități, atât de formare (STT) cât și de predare (STA).   

Poate fi remarcată activitatea în ceea ce privește mobilitățile incoming. În anul 
universitar 2017-2018, Universitatea a fost gazdă pentru 6 studenți incoming (5 studenți la 
Facultatea de drept și 1 student la Facultatea de economie și administrarea afacerilor). Acesta 
a presupus implicarea corpului profesoral al universității în desfășurarea activităților tutoriale 
în limba engleză, desfășurate în mod regulat. De asemenea, Universitatea a fost gazda vizitei 
unui profesor de la Univ. Jaume I din Castellon de la Plana, Spania.  

Parteneriate. În ceea ce privește parteneriatele Universității Nicolae Titulescu, în cadrul 
Programului Erasmus, în anul universitar 2017-2018, au fost încheiate noi parteneriate: 
Universitatea din Sofia, Bulgaria și Universitatea Jaume I din Castellon de la Plana, Spania. 

Valorificarea și diseminarea proiectului. S-a urmărit creșterea vizibilității programului 
Erasmus+ în cadrul universității. Accentul a fost pus pe: promovarea etapei de selecție a 
mobilităților de studii si de practică (prin afișarea anunțurilor în locuri publice din universitate 
și prin comunicarea lor în mediul online); realizarea unor evenimente Erasmus de pregătire, 
promovare și valorificare („Erasmus Events”); publicarea în mediul online, prin intermediul 
rețelelor de socializare a experienței studenților Erasmus („Povestea mea Erasmus”).În ceea 
ce privește evenimentele Erasmus ( „Erasmus Events”), acestea au contribuit la pregătirea, 
valorificarea și diseminarea proiectului Erasmus.  

1. Welcome back, Erasmus!- 17 octombrie 2017- la Sala Erasmus, cu participarea 
studenților Erasmus care s-au întors din mobilitate. 
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2. Welcome aboard!- 13 noiembrie 2017 – la Sala Erasmus,  
3. Mărțișor călător – Inteligența emoțională- masa rotunda cu prof. Edgar Breso- 8 martie 

2018, Sala Erasmus. 
4. Let s go, Erasmus!- 24 mai 2018- Sala Erasmus – întrunire de pregătire a mobilității 

Erasmus.  
Cu sprijinul programului Erasmus+, din capitolul de finanțare SOM, Sprijin pentru 

organizarea mobilităților, au fost realizate materiale promoționale (afișe de selecție, caiete, 
mape) și a fost tipărită revista de promovare a Universității „Nicolae Titulescu” din București 
în limba engleză. 

Observaţii. În linii esențiale, pentru anul universitar 2017-2018, se remarcă următoarele, 
în ceea ce privește desfășurarea programului Erasmus: 

- Contractul financiar va fi desfășurat în paralel cu cel încheiat în anul 2018. Astfel, 
există posibilitatea absorbirii fondurilor din exercițiul financiar 2017 până la data de 
31.05.2019.  

- Se constată o ușoară scădere a numărului total de mobilități. Astfel, în anul universitar 
2017-2018 s-au realizat 22 de mobilități, iar în anul universitar anterior 26 de 
mobilități.   

- Pentru organizarea mobilităților de practică a avut succes încurajarea mobilităților 
independente .  

- Scăderea  fondurilor absorbite: 47.764 euro în anul universitar 2017-2018 față de 
58.093 euro în anul universitar 2016-2017.  

- Creșterea bugetului în cadrul Programului Erasmus: pentru contractul financiar din 
anul 2017 - 99.765 euro și pentru contractul financiar din anul 2018 -108.780 euro.  

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

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

universitar 2017-2018 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, 25.03.2019 

 
 

Rectorul 
Universității „Nicolae Titulescu” 

 
prof. univ. dr. Gabriel Boroi 
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