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INTRODUCERE 
 

Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti s-a constituit ca unitate de 

învăţământ superior în cadrul Fundaţiei de Drept şi Relaţii Internaţionale ''Nicolae 

Titulescu”, care a luat naştere pe baza actului constitutiv din data de 17.12.1990, 

prin sentinţa civilă nr. 26.09.01.1991 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti 

rămasă definitivă. La înfiinţarea Fundaţiei, Universitatea a avut denumirea de 

Institutul de Drept şi Relaţii Internaţionale „Nicolae Titulescu”. Odată cu 

înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice s-a schimbat denumirea în 

Universitatea „Nicolae Titulescu” conform sentinţei civile din 14.06.1999. Prin 

Legea nr. 241/2002 Universitatea „Nicolae Titulescu” se înfiinţează ca instituţie 

de învăţământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat, parte a 

sistemului naţional de învăţământ. 

Sediul Universităţii este în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4. 

Universitatea este persoană juridică fără scop lucrativ (non-profit), dispunând de 

patrimoniu propriu, corespunzător standardelor naţionale. 

În cadrul universităţii „Nicolae Titulescu” funcţionează trei facultăţi: 

Facultatea de Drept, Facultatea de Știinte Economice şi Facultatea de Ştiinţe 

Sociale şi Administrative. 

Facultatea de Drept cuprinde programul de studii „Drept” (acreditat) şi 

programul de studii „Drept „Drept european şi internaţional” (conform H.G. nr. 

966/2011), autorizat sub denumirea „Drept comunitar”, precum şi 5 programe 

de studii universitare de masterat acreditate: „Dreptul afacerilor”, „Drept 

internaţional şi comunitar” şi „Ştiinţe penale”, „Drept financiar-bancar şi al 

asigurărilor” şi „Carieră judiciară”. 

Facultatea de Ştiinţe Economice cuprinde 5 programe de studii de licenţă: 

„Finanţe şi Bănci” (acreditat), „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” 

(acreditat), „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” (autorizat), 

„Administrarea Afacerilor” (autorizat), „Marketing” (autorizat) şi 7 programe de 

studii de master, dintre care 4 sunt în domeniul finanţe (”Management financiar-

bancar şi bursier”, „Finanţe şi asigurări”, „Finanţe publice şi politici fiscale 

naţionale şi comunitare”, „Finanţarea proiectelor de mediu”) şi 3 sunt în 

domeniul contabilitate („Management contabil, audit şi expertiză contabilă”, 

„Audit financiar, control şi audit intern”, „Contabilitatea şi auditul entităţilor 

economice”). 

Universitatea îşi asumă desfăşurarea activităţii pe trei planuri majore: 

activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, relaţia cu societatea. 
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a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea 

dezvoltării unui învăţământ centrat pe student şi necesitatea racordării nivelului 

de pregătire a absolventului în acord cu cerinţele dictate de piaţa muncii.  

b) O componentă importantă a misiunii universităţii o constituie şi 

dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea rezultatelor 

cercetării şi organizarea studiilor universitare de doctorat. 

În cadrul Universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe 

baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt privind 

cercetarea, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea 

desfăşurată în legătură cu ciclul de studii masterale şi a celor de licenţă. 

c) Dezvoltarea relaţiei universităţii cu societatea este o altă 

componentă importantă a misiunii asumate. Pe această linie, sunt întreprinse 

acţiuni diferite menite să transforme prezenţa Universităţii „Nicolae 

Titulescu” în viaţa societăţii într-o constantă. 

 

1) Situaţia financiară a universităţii pentru anul 2013 
 

   

Categoria de venit simbol cont 2013 

Ven.din studii si cercetare stiintifica, Fd.Erasmus 705 350065 

Venituri din inchiriere spatii 706 240023 

Donatii  7331 3293 

Sponsorizari 7332 14320 

Dobanzi bancare 7341 206956 

ALTE VENITURI DIN ACTIV.FARA SCOP 
PATRIMONIAL din care : 

7399 13690305 

TAXE SCOL. Studenti +masteranzi+doctorat 

  11890547 

TAXE camin   1744878 

Rabat comercial carti bibliot.   2610 

Dif p/u carti id,carnete stud,brosuri,deseuri hartie,si 
fe vechi,scoala vara din 2013 

  52270 

Diferenta de curs valutar 765 1951 
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TOTAL VENITURI    14506913 

   

TOTAL CHELTUIELI   14157692 

din care chelt de personal incl 
colaboratori  10454680 

   

EXCEDENT / DEFICIT  349221 
   

Pondere chelt de personal in total venituri 
 72,07 

 
 
 

2) Situaţia fiecărui program de studii; 
 

I. PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE 

ECONOMICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013 

Domeniul 
Programul de 

studii 

Forma de 

învăţământ 

(cu frecvenţă=IF, 

la distanţă=ID) 

Durata 

de studii 

Num

ărul 

de 

credit

e 

Act normativ 

acreditare / 

autorizare 

FINANŢE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Finanţe şi Bănci 

IF 3 ani 180 

credit

e 

Acreditare HG 

1609/2004, HG 

707/2012    

ID 3 ani 180 

credit

e 

Acreditare HG 

87/2011, HG 

707/2012              

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Finanţe şi 

asigurări 

IF 4 

sem

estr

e 

120 

credit

e 

Acreditare OM 

4644/2008,  OM 

4945/2012 

Finanţe publice 

şi politici 

IF 4 

sem

120 

credit

Acreditare  OM 

4644/2008, OM 
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fiscale 

naţionale şi 

comunitare     

estr

e 

e 4945/2012 

Management 

financiar-

bancar şi 

bursier 

IF 4 

sem

estr

e 

  120 

credite 

Acreditare OM 

4644/2008, OM 

4945/2012 

Finantarea 

proiectelor de 

mediu 

IF 4 

sem

estr

e 

120 

credit

e 

HG 581/2013 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Managementul 

pieţelor 

financiar-

bancare 

 3 module 

(174 ore) 

 

18 

credit

e 

 

Aviz MEN nr. 

26961/30.01.201

3 

Management 

financiar si 

relaţii 

economice 

internaţionale 

 3 module 

(174 ore) 

18 

credit

e 

 

Aviz MEN nr. 

26961/30.01.201

3 

Managementul 

investiţiilor 

publice si 

private cu 

finanţare 

naţională si 

europeană 

 3 module 

(174 ore) 

18 

credit

e Aviz MEN nr. 

26961/30.01.201

3 

CONTABILITAT

E 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Contabilitate şi 

Informatică de 

Gestiune 

IF 3 ani 180 

credit

e 

Acreditare HG 

631/2010, HG 

707/2012, HG 

493/2013          

ID 3 ani 180 

credit

Acreditare HG 

87/2001, HG 

707/2012, HG 
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e 493/2013          

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Management 

contabil, audit 

şi expertiză 

contabilă 

IF 4 

semestre 

120 

credit

e 

Acreditare OM 

5483/2011, OM 

4945/2012, HG 

581/2013 

Contabilitatea 

şi auditul 

entităţilor 

economice 

IF 4 

semestre 

120 

credit

e 

Acreditare HG 

581/2013 

Audit financiar, 

control şi audit 

intern 

IF 4 

semestre 

120 

credit

e 

Acreditare HG 

581/2013 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Managementul, 

contabilitatea 

si auditul 

proiectelor cu 

finanţare 

europeană 

 3 module 

(174 ore) 

18 

credit

e 
Aviz MEN nr. 

26961/30.01.201

3 

Metodologia 

elaborării 

manualului de 

politici şi 

proceduri 

contabile  

 3 module 

(174 ore) 

18 

credit

e 
Aviz MEN nr. 

26961/30.01.201

3 

 

 

ADMINISTRAR

EA 

AFACERILOR 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Economia 

comerţului, 

Turismului şi 

Serviciilor 

IF 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

635/2008, HG 

707/2012, HG 

493/2013           

ID 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

1093/2009, HG 

707/2012, HG 

493/2013          
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Administrarea 

Afacerilor 

IF 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

749/2009, HG 

707/2012, HG 

493/2013           

ID 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

966/2011, HG 

707/2012, HG 

493/2013                

MARKETING 

STUDII 

UNIVERSITARE 

DE LICENŢĂ 

    

Marketing 

IF 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

749/2009, HG 

707/2012, HG 

493/2013          

ID 3 ani 180 

credit

e 

Autorizare HG 

966/2011, HG 

707/2012, HG 

493/2013                 

 

II. PROGRAMELE DE STUDII ALE FACULTĂŢII DE DREPT ÎN ANUL 

UNIVERSITAR 2012-2013 

 

Domeniul DREPT 

- programul de studii Drept 

a) studii universitare de licenţă 

IF - învăţământ cu 

frecvenţă 

cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare Legea 

241/2002 , HG 

707/2012  

şi HG 69/2013     

 ID - învăţământ la 

distanţă 

cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare   

HG 966 / 2011, HG 

707/2012 şi HG 

69/2013     
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- programul de studii  Drept european şi internaţional 
a) studii universitare de licenţă 

IF - învăţământ cu 

frecvenţă 

cu durata de 4 ani 240 credite Acreditare ARACIS 

2012, HG 707/2012 şi 

HG 69/2013     

  

b) studii universitare de master: 

C   Carieră judiciară 2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, OM 

4945/2012 

Drept financiar, 

bancar  şi al 

asigurărilor 

2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, OM 

4945/2012 

Drept internaţional şi 

comunitar 

2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, OM 

4945/2012 

Dreptul afacerilor 2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, OM 

4945/2012 

Ştiinţe penale 2 semestre 60 credite Acreditare OM 

4936/2008, OM 

4945/2012 

 

c) studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 

continuă 

Principalele instituţii 

juridice ale noului 

Cod civil 

260 ore 30 credite Aviz MEN nr. 

26961/30.01.2013 

Drept european şi 

internaţional 

240 ore 30 credite Aviz MEN nr. 

26961/30.01.2013 

Dreptul Uniunii 

Europene 

240 ore 30 credite Aviz MEN nr. 

26961/30.01.2013 

http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
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III. Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative 

pentru anul universitar 2012-2013 a constat în programe de studii în domeniile 

ştiinţe administrative şi ştiinţe politice.  

Toate programele de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Administrative 

sunt acreditate, indiferent că sunt de nivel licenţă sau de nivel masteral, ori că 

sunt cu frecvenţă (IF) sau la distanţă (ID), după cum urmează: 

 Programe de studii universitare de licenţă: 

 Administraţie publică 

o învăţământ cu frecvenţă (IF), program de studii acreditat prin 

HG nr. 922/2008 

o învăţământ la distanţă (ID), program de studii acreditat prin 

HG nr. 966/2011 

 Relaţii internaţionale şi studii europene R.I.S.E. 

o învăţământ cu frecvenţă (IF), program de studii acreditat prin 

HG nr. 966/2011 

 Programe de studii universitare de masterat: 

 Administraţie publică şi dezvoltare comunitară (APDC), învăţământ 

cu frecvenţă (IF), program de studii acreditat prin OM nr. 

4666/2009 

 Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice (MOSP), 

învăţământ cu frecvenţă (IF), program de studii acreditat prin OM 

nr. 4666/2009 

În anul universitar 2012-2013, facultatea a făcut demersuri pentru 

organizarea unor programe de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare 

profesională continuă, pentru cele două programe de studii de licenţă acreditate, 

după cum urmează: 

 Forme şi metode actuale de perfecţionare a activităţii administraţiei 

publice, învăţământ cu frecvenţă (IF), desfăşurat pe parcursul a trei 

module 
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 Instituţii şi procese decizionale europene, învăţământ cu frecvenţă 

(IF), desfăşurat pe parcursul a trei module 

 

 

3) Situaţia personalului instituţiei 
 

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Ştiinţe Economice are un număr de 

28 cadre didactice, grupate pe două departamente, astfel: 

Departamentul de Finanţe şi Contabilitate Prof. univ. dr. Bogdan OANCEA, 

Decan 

Prof. univ. dr. Serghei MARGULESCU, Prof. univ. dr. Alexandru OLTEANU, Prof. 
univ. dr. Valentina VASILE, Conf. univ. dr. Maria Zenovia GRIGORE, prodecan, 

Conf. univ. dr. Gheorghe SANDU, Conf. univ. dr. Emilia STOICA, Conf. univ. dr. 
Adela IONESCU, Conf. univ. dr. Madalina Antoaneta RADOI, Conf. univ. dr. 
Sandra TEODORESCU, Lect. univ. dr. Paula Andreea DUMITRU, Lect. univ. dr. 

Mariana GURAU, director Departament, Lect. univ. dr. Marius JULA, Lect. univ. 
dr. Cristina MATEI, Lect. univ. dr. Mihaela SUDACEVSCHI, Asist. univ. dr. 

Nicoleta PANAIT, Prept. univ. drd. Viorica STEFAN-DUICU, Prept. univ. drd. 
Andreea STROE 
 

Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing: Prof. univ. dr. 

Nicoleta JULA, Prof. univ. dr. Liviu OLARU, Conf. univ. dr. Costel STANCIU, Lector 

univ. dr. Mihaela Iliescu, director Departament, Lect. univ.dr. Elena 

MĂRGULESCU, Lect. univ. dr. Mirela VOICU, Asist. univ. dr. Adina CREŢAN, Asist. 

univ. drd. Andrei DIAMANDESCU, Prep. univ. drd. Otilia PLATON, Prep. univ. drd. 

Loredana Maria POPESCU,  

Situația posturilor didactice din cadrul Facultăţii de Științe Politice și 

Administrative se prezintă astfel: 

 Total posturi 27; 

 Total posturi ocupate 19 

 Total posturi vacante 9, din care 4 de profesor, 3 de conferențiar și 

2 de lector. 

Colectivul Colectivul cadrelor didactice este constituit din 6 profesori 

universitari cu normă întreagă (Prof.univ.dr. Sica Stanciu, Prof.univ.dr. Viorel 

Cornescu, Prof.univ.dr. Nicolae Purdă, Prof.univ.dr. Petre Popeangă, prof. univ. 

dr. Mihai Adrian Hotca, prof. univ. dr. Elena Nedelcu), 4 profesori universitari 
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angajați în regim de colaborare (prof. univ. dr. Viorel Roș, Nicoleta Jula, prof. 

univ. dr. Alexandru Olteanu, prof. univ. dr. Bogdan Oancea), 1 conferenţiar 

angajat cu normă întreagă (conf. univ. dr. Constantin Brăgaru), 3 conferențiari 

angajați în regim de colaborare (Conf.univ.dr. Constantin Stanciu, de la 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea Nicolae Titulescu, Conf.univ.dr. 

Andrei Țăranu,  de la SNSPA, Conf.univ.dr. Elena Stoica, de la Facultatea de 

Științe Economice, Universitatea Nicolae Titulescu), 13 lectori cu norma de bază 

(din care 11 au titlu de doctor şi 2 sunt doctoranzi – Diana Deleanu şi Denise 

Gheorghe - în diverse stadii de pregătire, în conformitate cu planul individual) și 

2 asistenţi (Felicia Bucur și Maria Lulescu).  

În cadrul Departamentului de Științe Politice și Administrative activează 

economişti, jurişti, sociologi, lingvişti, specialişti în limba engleză şi franceză, 

specialişti în ştiinţe politice şi specialişti în educaţie fizică. 

 

În anul universitar 2012-2013, Facultatea de Drept a avut un număr de 49 

cadre didactice, grupate pe trei departamente, astfel: 

1. Departamentul de Ştiinţe penale: Prof. univ. dr. Ioan CHIŞ, director 

Departament 

Prof. univ. dr. Ion NEAGU, Prof. univ. dr. Traian DIMA, Prof. univ. dr. Vasile 

DOBRINOIU, Prof.univ.dr. Mihai Adrian HOTCA, Prof. univ. dr. Emilian STANCU, 

Conf. univ. dr. Mircea DAMASCHIN, Conf. univ. dr. Bogdan MICU, Conf. univ. dr. 

Mirela GORUNESCU, Lect. univ. dr. Costel NEDELCU, Asist. univ. drd. univ. 

Mircea Constantin SINESCU, Prep. univ. drd. Diana Lamia AL KAWADRI 

2. Departamentul de Drept Privat: Prof. univ. dr. Viorel ROŞ, director 

departament 

Prof. univ. dr. Gabriel BOROI, Prof. univ. dr. Dragoş Alexandru SITARU, Prof. 

univ. dr. Liviu STĂNCIULESCU, Prof. univ. dr. Valer DORNEANU, Conf. univ. dr. 

Dan LUPAŞCU, Conf.  univ. dr. Vasile NEMEŞ, Conf. univ. dr. Cristian 

GHEORGHE, Conf. univ. dr. Gabriel ULUITU, Lect.  univ. dr. Ion DRAGNE, Lect. 

univ. dr. Ştefan Naubauer, Lect.  univ. dr. Irina ANGHEL, Lect. univ. dr. Anca 

GHEORGHE, Lect.  univ. drd. Alexandru CORNESCU, Lect.  univ. dr. Anca 

Andreea NISTOREANU, Lect. univ. dr. Ioana PĂDURARIU, Asistent univ. 

Alexandru SITARU, Asist.univ. Paul-George BUTA, Asist.univ. Mihaela IONESCU, 

Prep. univ. Bogdan NAZAT 
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3. Departamentul de Drept Public: Conf. univ. drd. Claudia CLIZA – director de 

departament 

Prof. univ. dr. Raluca MIGA BEŞTELIU, Prof. univ. dr. Nicolae POPA, Prof. univ. 

dr. Augustin FUEREA, Prof. univ. dr. Emil MOLCUŢ, Prof. univ. dr. Ioan MURARU, 

Conf. univ. dr. Beatrice ONICA JARKA, Lect. univ. dr. Andrei MURARU, Lect. univ. 

dr. Elena ANGHEL, Lect. univ. drd. Cornelia ENE-DINU, Asist. univ. drd. Erhard 

NICULESCU, Asist. univ. Laura SPĂTARU NEGURĂ, Prep. univ. Sorana Alina POP, 

Prep. univ. dr. Alina Mihaela CONEA 

 

4) Rezultatele activităţilor de cercetare 
 

O componentă importantă a misiunii universităţii o constituie şi dezvoltarea 

activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea rezultatelor cercetării şi 

organizarea studiilor universitare de doctorat. 

În cadrul Universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe 

baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt privind 

cercetarea, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe cercetarea 

desfăşurată în legătură cu ciclul de studii masterale şi a celor de licenţă. 

Strategia pe termen lung şi programele pe termen mediu şi scurt privind 

cercetarea, inclusiv cea aferentă studiilor masterale, sunt adoptate de consiliile 

facultăţilor şi apoi de Senat, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de 

alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Interesele de 

cercetare sunt predominant instituţionale. 

Programarea cercetării ţine cont şi se realizează în cadrul naţional, în privinţa 

competitivităţii şi valorificării, cercetarea fiind relevantă predominant naţional, 

dar şi internaţional (de exemplu, prin includerea revistelor Lex ET Scientia 

International Journal, Romanian Review of Social Sciences, Computational 

Methods in Social Sciences, Global Economic Observer în baze de date 

internaţionale (CEEOL, EBSCO, REPEC, DOAJ, INDEX COPERNICUS, etc.).  

Universitatea dispune de o strategie privind obiectivele, proiectele si 

rezultatele urmărite prin cercetarea științifică, precum şi fondurile si baza 

materială necesare realizării activităţii de cercetare științifică. 

Cercetarea ştiinţifică cuprinde mai multe parteneriate. De exemplu, cu 

Universitatea Complutense din Madrid, Institutul de Prognoză Economică şi 

Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române. Resursele 

necesare cercetării sunt divizate in fonduri bănești si bază materială si logistică, 

obţinute prin finanţări de tip grant sau contracte de cercetare de cercetare 
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ştiinţifică. 

Există un climat şi o cultură academică centrate pe cercetare, atestate de 

numărul granturilor de cercetare, de publicaţii şi de participările la manifestările 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale.  

În cadrul UNT activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul 

centrelor de cercetare ale facultăţilor, care sunt părţi componente ale centrului ce 

funcţionează la nivelul universităţii, al căror statute şi regulamente de organizare 

şi funcţionare pun accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu ciclul 

de studii de licenţă şi masterale.  

Pentru atragerea studenților în activități de cercetare științifică au fost 

organizate și funcţionează cercuri studențești pe materii, care permit 

identificarea celor care au înclinație pentru acest domeniu.  

Universitatea are o experienţă veche în organizarea sesiunilor de comunicări 

științifice, care se desfășoară anual, având ca scop principal încurajarea şi 

promovarea cercetării științifice a studenţilor şi cadrelor didactice, încurajarea 

colaborării dintre cadrele didactice în redactarea unor lucrări. Lucrările ştiinţifice 

valoroase sunt publicate în cele cinci reviste indexate BDI ale UNT, respectiv Lex 

et Scientia,  Revista Română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale (reviste 

acreditate categoria B+), Romanian Review of Social Sciences, Computational 

Methods in Social Sciences, Global Economic Observer. Cadrele didactice ale 

UNT, dar şi studenţii, au depus proiecte de cercetare la CNCSIS, obţinând mai 

multe granturi, precum şi alte contracte de cercetare ştiinţifică. 

Anual, UNT organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice 

şi ale studenţilor (CKS, Constant etc.), cu participare naţională şi internaţională, 

iar periodic sunt organizate simpozioane, conferinţe, unele dintre acestea cu 

participare internaţională. Unele comunicări şi referate ştiinţifice, inclusiv cele 

elaborate de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, sunt publicate în revistele 

universităţii, iar alte referate şi articole ale studenţilor şi masteranzilor sunt 

publicate în alte reviste de specialitate. 

Stadiul activităţii de cercetare științifică este analizat periodic în ceea ce 

priveşte organizarea, desfășurarea şi performanţele acesteia, urmând ca analiza 
anuală să aibă loc si în cadrul ședințelor Senatului. Personalul didactic desfăşoară 

o activitate de cercetare ştiinţifică performantă, corespunzătoare misiunii 
asumate de universitate, iar producţia de titluri ştiinţifice este una remarcabilă. 
 
 Pentru anul 2013, situaţia pe criterii de performanţă este următoarea: 
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1. lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate 

indexate ISI – 6 

2. lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor cu 

proceedings ISI – 9 

3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate în 

baze de date internaţionale (BDI) – 54 

4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale/internaţionale de 

specialitate de prestigiu (care nu sunt indexate BDI) – 10 

5. Lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor cu proceedings 

indexat în baze de date internaţionale (BDI) – 94 

6. Lucrări ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor 

naţionale/internaţionale cu proceedings care nu este indexat în baze de 

date internaţionale (BDI) – 8 

7. Participări la conferințe / seminarii ale căror lucrări nu au fost editate în 

volum- 2 

8. Cărţi publicate în edituri naţionale de prestigiu (recunoscute CNCS) – 58 

9. Cărţi publicate de edituri naţionale (nerecunoscute CNCS) – cărțile au fost 

editate ca e-book-uri – 104 

 

 

 
5) Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii 

 
 

În Universitatea „Nicolae Titulescu” este dezvoltată o adevărată cultură a 

calităţii, bazată pe un manual al calităţii, precum şi pe o serie de regulamente, 

metodologii şi proceduri. Toate aceste documente importante pentru asigurarea 

unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor derulate în cadrul universităţii 

sunt puse la dispoziţia mediului academic prin intermediul Platformei electronice 

Elis. 

Pentru certificarea nivelului general al politicii de calitate dezvoltată în 

universitate, s-a procedat la dezvoltarea unui sistem de audit organizat de 

comisia internă de audit, bazat pe acțiuni preventive și corective și care 

beneficiază de certificare ISO 9001.  
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În cadrul universităţii funcţionează Departamentul pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii care gestionează întreaga problematică privitoare la cultura 

calităţii şi care pune la dispoziţia comunităţii academice informaţiile şi 

instrumentele referitoare la acest domeniu. 

De asemenea, universitatea beneficiază şi de o comisie de evaluare şi 

asigurare a calităţii care elaborează un raport anual prezentat şi aprobat de către 

senatul universitar. 

În vederea monitorizării permanente a modului în care se derulează procesele 

didactice din universitate au fost reglementate  printr-o metodologie internă (Cod 

DEAC MT-03) şi implementate efectiv proceduri de evaluare, pe cinci paliere: 

evaluarea activităţii didactice de către studenţi, evaluarea colegială a cadrelor 

didactice, evaluarea colegială, autoevaluare şi evaluarea efectuată de către 

directorul de departament. Rezultatele acestor evaluări sunt centralizate şi 

prelucrate de comisiile de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi de 

cercetare care funcţionează la nivelul fiecărui departament, fiind reflectate în 

tabelul performanţelor. Pentru performanţe deosebite cadrele didactice pot fi 

recompensate în conformitate cu metodologia internă adoptată în cadrul 

universităţii.  

Pentru evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se întocmesc rapoarte 

anuale la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul universităţii. Rapoartele sunt puse 

la dispoziţia întregii comunităţi academice prin publicarea pe pagina dedicată, 

cele mai bune rezultate fiind recompensate prin acordarea de stimulente 

financiare la propunerea Centrului de cercetare studii juridice, economice şi 

socio-administrative. 

Pentru asigurarea unui nivel calitativ ridicat în ceea ce priveşte activitatea 

didactică, sunt dezvoltate mecanisme de reglementare şi evaluare permanentă. 

În primul rând, pentru a asigura respectarea prevederilor legale în vigoare, anual 

Universitatea adoptă o metodologie de admitere (cod DEAC MT04), cu cel puţin 6 

luni înainte de organizarea primei sesiuni de admitere, în care se prevede că pot 

deveni studenţi doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat. Forma de 

admitere este concursul de dosare, criteriul fiind chiar media de la examenul de 

bacalaureat. 

După admiterea şi înmatricularea studenţilor aceştia sunt informaţi cu privire 

la parcursul lor prin intermediul Ghidului studentului elaborat de fiecare facultate, 

iar activitatea lor este reglementată de Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenţilor. În cadrul acestui regulament se regăsesc toate 

aspectele importante ale interacţiunii dintre student şi universitate (cod DEAC 
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RG-10). 

Mai mult, a fost adoptat şi implementat un Regulament privind evaluarea şi 

notarea studentului care prevede faptul că evaluarea pe parcurs este una foarte 
importantă pentru adaptarea metodelor didactice utilizate. Evaluarea finală 
reflectă rezultatele celei derulate pe parcursul semestrelor şi se desfăşoară în 

condiţii de transparenţă şi corectitudine, cu impunerea implicării a cel puţin două 
cadre didactice în asumarea notei acordate (cod DEAC RG-12). 
 
 
 

6) Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare; 
 

În cadrul universităţii se organizează si funcţionează Comisia de etică 

profesională universitară - care are ca atribuție principală stabilirea 

răspunderii personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare şi 

control, pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de lege şi regulamentele UNT. 

Comisia funcţionează în baza regulamentului propriu şi îşi ghidează activitatea 

după Codul eticii, parte integrantă a Cartei universitare. În anul universitar 2012-

2013, nu au fost semnalate încălcări ale eticii şi deontologiei profesionale.   

 
 

7) Situaţia posturilor didactice vacante; 
 

Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul universităţii se face în baza 

metodologiei proprii adoptată de Senatul universitar şi cu respectarea 
Metodologiei cadru adoptate la nivel naţional. Posturile didactice vacante se 

postează pe site-ul universităţii şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, 
aşa cum prevăd documentele relevante în domeniu.  

În anul universitar pentru care se face evaluarea s-au organizat concursuri 
după cum urmează: 

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept privat. Postul de 

conferenţiar universitar doctor, poziţia 9, disciplinele: Instituţii de Drept 
civil, Instituţii de Drept procesual civil I, Instituţii de Drept procesual civil 

II - la concurs s-a înscris domnul Uluitu Aurelian Gabriel care a fost şi 
titularizat. 

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept privat. Postul de lector 

universitar doctor, poziţia 21, disciplinele: Drept comercial I şi Drept 
comercial II - la concurs s-a înscris domnul Sitaru Alexandru care a fost şi 

titularizat. 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Finanţe şi 

Contabilitate. Postul de lector universitar, poziţia 28, disciplinele: Finanţe, 
Fiscalitate şi evaziune fiscală, Gestiunea trezoreriei publice, Politici şi 
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strategii privind cheltuielile publice - la concurs s-a înscris doamna Anca 
Cristea, titularizată pe post. 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Finanţe şi 
Contabilitate. Postul de asistent universitar, poziţia 29, disciplinele: 

Managementul activităţii de marketing financiar-bancar, Marketing financiar-
bancar, Strategii şi instrumente bancare, Tehnici şi operațiuni bancare, 

Produse şi servicii bancare, Gestiune bancară, la concurs s-a înscris doamna 
Panait Nicoleta, care a fost titularizată pe post. 

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Departamentul de Ştiinţe 

Politice şi Administrative. Postul de lector universitar, poziţia 13, disciplinele: 
Politici publice europene; Guvernare şi guvernanţă în U.E.; Instituţii europene; 

Evaluarea politicilor si programelor publice europene, la concurs s-a înscris 
doamna Mirela Cerkez care a fost titularizată. 

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Departamentul de Ştiinţe 
Politice şi Administrative. Postul de lector universitar, poziţia 21, disciplinele: 

Introducere în politici publice; Globalism şi globalizare; Introducere în ştiinţele 
politice I; Introducere în ştiinţele politice II; Practică, - la concurs s-au înscris 

doamna Diana Elena Neaga şi domnul Marian Zidaru. Comisia de concurs a 
constat că doamna Diana Elena Neaga îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 

12 din Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru 
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând să ocupe pe 

perioadă nedeterminată postul de lector, poziţia 21, disciplinele: Introducere în 
politici publice; Globalism şi globalizare; Introducere în ştiinţele politice I; 

Introducere în ştiinţele politice II; Practică, Departamentul de Ştiinţe Politice şi 

Administrative din cadrul Facultăţii de de Ştiinţe Sociale şi Administrative din 
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti. 

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative, Departamentul de Ştiinţe 
Politice şi Administrative. Postul de lector universitar, poziţia 21, disciplinele: 

Filosofia unificării europene; Filosofie politică; Teorii politice moderne şi 
contemporane; Geostrategie şi geopolitică; Politică externă şi diplomaţie, la 

concurs s-au înscris domnul Mihai Novac şi doamna Mihaela Stănciulescu. 
Comisia de concurs a constat că dl. Mihai Novac îndeplineşte condiţiile 

prevăzute în art. 12 din Metodologia Universităţii „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând 

să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de lector, poziţia 22, disciplinele: 
Filosofia unificării europene; Filosofie politică; Teorii politice moderne şi 

contemporane; Geostrategie şi geopolitică; Politică externă şi diplomaţie, 
Departamentul de Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Sociale şi Administrative din Universitatea „Nicolae Titulescu” din 

Bucureşti. 
 

 
8) Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente 
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Misiunea UNT se reflectă direct în întreaga sa activitate didactică şi ştiinţifică 

(planuri de învăţământ, programe analitice, activităţi de cercetare, mobilităţi, 

practică de specialitate a studenţilor etc.), precum şi în structura ei 

organizatorică, direcţionarea resurselor sale fizice şi financiare etc. 

Universitatea aderă şi înţelege să respecte principiile cuprinse în „Magna 

Charta” a Universităţilor Europene, încheiată la Bologna, precum şi în „The Lima 

Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher 

Education”. 

De asemenea, sunt respectate: Documentele adoptate la întâlnirea 

universităţilor europene de la Salamanca  - aprilie 2001; Documentul adoptat în 

cadrul Reuniunii de la Praga a miniştrilor educaţiei din ţările europene - mai 

2001; Comunicatul Conferinţei Miniştrilor responsabili pentru învăţământul 

superior de la Berlin - 19 septembrie 2003; Convenţia Asociaţiei Europene a 

Universităţilor asupra instituţiilor de învăţământ superior, de la Graz - 29-31 mai 

2003; Documentul adoptat în cadrul Summit-ului European al Miniştrilor 

Învăţământului Superior de la Berlin - 18-19 septembrie 2003; Comunicatul 

miniştrilor educaţiei de la Berger, 2005. 

Pentru a asigura eficiența procesului didactic în componenta sa de creștere a 

gradului de angajabilitate pe piața muncii, la nivelul universității a fost adoptat 

un regulament privind practica studenților (Cod DEAC RG-13) care 

reglementează într-o manieră detaliată modalitatea de derulare a acestei forme 

de instruire. Fiecare facultate a încheiat un număr considerabil de parteneriate de 

practică (FSE – 111 convenţii pentru 2011, 123 convenţii pentru 2012 şi 75 

convenţii pentru 2013) care permite asigurarea de activități practice pentru un 

număr important de studenți. În completarea acestor activități, sunt 

implementate cu caracter de permanență în ultimii ani acțiuni de tipul proceselor 

simulate și completare celelalte facultăți. Implicarea studenților în acest tip de 

activități este de natură să asigure o tranziție mai facilă la statutul de practician.   

În vederea creșterii nivelului de angajabilitate au fost derulate activități 

suplimentare de pregătire a studenților în vederea admiterii în profesiile care 

presupun o astfel de cale de acces. Acest fapt a generat rezultate pozitive, 

exemplu - în urma examenului de admitere în profesia de avocat universitatea a 

realizat un progres considerabil în anul 2013, fiind a 4 a furnizoare de absolvenți 

admiși.  

Pentru a se asigura racordarea procesului didactic la cerințele învățământului 

european studenții, dar și cadrele didactice, sunt încurajați să participe în cadrul 

mobilităților ca cele de tipul Erasmus, în baza unor parteneriate instituționale.  
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În vederea creșterii gradului de angajabilitate a absolvenților, a fost înființat și 

funcționează activ Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională al 

Universităţii ,,Nicolae Titulescu’’. În cadrul său sunt organizate dezbateri și 

întâlniri cu reprezentanții potențialilor angajatori sau cu intermediari care 

operează pe piața muncii. Centrul prezintă rapoarte de activitate anuale.  

S-a procedat la încheierea de parteneriate permanente cu reprezentanţii 

societăţii care au calitatea de angajatori ai absolvenţilor universităţii, care 

transmit informaţii utile pentru reglarea mecanismelor instituţionale şi prin 

intermediul cărora se asigură şi necesarul de stagii de practică pentru studenţi. 

 

Rector 

Prof.univ. dr.  

Gabriel Boroi 


