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

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

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

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

Facultatea de Drept cuprinde programul de studii universitare de licenţă 
„Drept” (acreditat) şi programul de studii universitare de licenţă „Drept 
european şi internaţional” (acreditat). De asemenea, funcţionează 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 4 programe de studii 
universitare de licenţă: „Finanţe şi Bănci” (acreditat), „Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune” (acreditat), „Administrarea Afacerilor” (acreditat), 
„Marketing” (autorizat) şi 7 programe de studii universitare 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”). 

Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative cuprinde 3 programe de 
studii universitare de licenţă: „Administraţie publică” (acreditat), „Relaţii 
internaţionale şi studii europene” (acreditat), „Poliţie locală” (autorizat) şi 2 
programe de studii universitare de master: „Administraţie publică şi dezvoltare 
comunitară” şi „Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice”). 

Universitatea îşi asumă desfăşurarea activităţii pe trei planuri majore: 
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activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, relaţia cu societatea. 
a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea 

dezvoltării unui învăţământ centrat pe student şi necesitatea racordării 
nivelului de pregătire a absolventului în acord cu cerinţele dictate de piaţa 
muncii.  

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

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

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

Prezentul raport privind starea universităţii, elaborat în conformitate cu 
dispoziţiile art. 130 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei 
naţionale, cuprinde informaţii relevante pentru anul universitar 2014-2015, 
respectiv pentru anul calendaristic 2015, după cum urmează: 

a) informaţiile privind situaţia programelor de studii, personalul 
instituţiei, asigurarea calităţii activităţilor din cadrul universităţii, situaţia 
respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, situaţia 
posturilor vacante, situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile 
precedente şi prezentarea activităţii departamentului Erasmus, au în vedere 
anul universitar 2014-2015; 

b) informaţiile privind rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt 
prezentate având în vedere anul calendaristic 2015. 

Având în vedere finalizarea ciclului electoral şi organizarea 
referendumului pentru alegerea rectorului, prezentul raport nu cuprinde 
informaţii cu privire la starea financiară a universităţii, raportul menţionat 
urmând a fi supus dezbaterii publice a senatului universitar în perioada martie-
aprilie 2016.   

 
2. Situaţia programelor de studii/specializări 
2.1. Programele de studii ale Facultăţii de ştiinţe economice în anul 

universitar 2014-2015 
 

Domeniul Programul de 
studii 

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

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Finanţe Studii universitare de licenţă 
Finanţe şi Bănci IF 3 ani 180 Acreditare HG 



Pagina 4 din 27 
 

credite 1609/2004, HG 
580/2014   

ID 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
87/2011, HG 
580/2014            

Studii universitare de master 

Finanţe şi asigurări 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4644/2008,  
OM 
4945/2012, HG 
582/2014 

Finanţe publice şi 
politici fiscale 
naţionale şi 
comunitare     

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare  
OM 
4644/2008, 
OM 
4945/2012,HG 
582/2014 

Management 
financiar-bancar şi 
bursier 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4644/2008, 
OM 
4945/2012, HG 
582/2014 

Finanţarea 
proiectelor de 
mediu 

  IF 4 semestre 120 
credite 

HG 582/2014 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
Managementul 
pieţelor financiar-
bancare 

 3 module 
(174 ore) 

 

18 credite 
 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Management 
financiar si relaţii 
economice 
internaţionale 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 
 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Managementul 
investiţiilor 
publice si private 
cu finanţare 
naţională si 
europeană 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 

Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Contabilitate 

Studii universitare de licenţă 

Contabilitate şi 
Informatică de 
Gestiune 

IF 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
631/2010, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014         

ID 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
87/2001, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014      

Studii universitare de master 
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Management 
contabil, audit şi 
expertiză contabilă 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
5483/2011, 
OM 
4945/2012, HG 
581/2013, HG 
582/2014 

Contabilitatea şi 
auditul entităţilor 
economice 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014 

Audit financiar, 
control şi audit 
intern 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare HG 
581/2013, HG 
582/2014 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
Managementul, 
contabilitatea si 
auditul proiectelor 
cu finanţare 
europeană 

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 
Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Metodologia 
elaborării 
manualului de 
politici şi proceduri 
contabile  

 3 module 
(174 ore) 

18 credite 
Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

 
 

Administrarea 
Afacerilor 

Studii universitare de licenţă 

Administrarea 
Afacerilor 

IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013, 
Acreditare 
2015           

ID 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
966/2011, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014              

Marketing 

Studii universitare de licenţă 

Marketing 

IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
749/2009, HG 
707/2012, HG 
493/2013 , HG 
580/2014        

ID 3 ani 180 
credite 

Autorizare HG 
966/2011, HG 
707/2012, HG 
493/2013, HG 
580/2014                

 
In perioada 16-18 februarie 2015 s-a desfăşurat vizita comisiei ARACIS pentru  
reevaluarea periodica (la 5 ani) a programului de studii universitare de licenţă 
“Contabilitate si Informatica de Gestiune - CIG”. Comisia a fost formată din: 
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prof. univ. Constanta  Iacob de la Universitatea din Craiova; prof. univ. dr. 
Nicoleta Moldovan de la Universitatea de Vest din Timişoara; prof. univ. dr. 
Daniel Botez de la Universitatea din Bacău. 

In urma evaluării, comisia ARACIS a evidenţiat părţile bune ale programului 
de studii “Contabilitate si Informatica de Gestiune”: baza materiala pusa la 
dispoziţia studenţilor (formata din amfiteatre, sali de seminar, laboratoare de 
informatica, biblioteca), raportul foarte bun intre numarul studentilor si cel al 
cadrelor didactice, utilizarea tehnologiilor moderne in activitatea de predare. 
Totodata s-au facut si recomandari pentru imbunatatirea pe viitor a calitatii 
educatiei oferite in cadrul acestui program de studiu: actualizarea bibliografiei 
in fisele de disciplina, actualizarea fondului de carte economica a bibliotecii, 
realizarea unor  acorduri inter-biblioteci astfel incat studentii sa aiba acces la 
ultimele aparitii editoriale in domeniul contabilitatii si informaticii de gestiune. 

In perioada 16-17 februarie 2015 s-a desfasurat vizita comisiei ARACIS pentru  
acreditarea programului de studii universitare de licenta “Administrarea 
Afacerilor”. Comisia a fost formata din:prof. univ Cristina Roman  de la 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;prof. univ. dr. Silvia Sumedrea 
de la Universitatea “Transilvania” din Braşov; prof. univ. dr. Carmen Nastase 
de la Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava. 

In vara anului 2014 programul de studii universitare de licenta “Administrarea 
Afacerilor”, autorizat sa functioneze din anul 2009, a avut cea de-a treia 
promotie de absolventi iar in luna noiembrie 2014 Facultatea de Stiinte 
Economice a depus la ARACIS dosarul de autoevaluare al programului in 
vederea obţinerii acreditarii. Vizita comisiei ARACIS a cuprins o intalnire cu 
studenţii anului I si II si verificarea documentelor de studii la secretariatul 
facultăţii. Comisia a subliniat faptul ca majoritatea cerinţelor privind 
acreditarea sunt îndeplinite dar activitatea se poate îmbunătăţi. In acest sens s-
au făcut o serie de propuneri privind actualizarea planului de învăţământ prin 
introducerea unor discipline specifice specializării, actualizarea bibliografiei din 
fisele de disciplina si impulsionarea activităţii de cercetare. 

2.2. Programele de studii ale Facultăţii de drept în anul universitar 2014-
2015 

Domeniul Programul de 
studii 

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

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Drept 

Studii universitare de licenţă 

Drept 

IF 4 ani 240 
credite 

Acreditare 
Legea nr.  
241/2002, HG 
707/2012 şi 
HG 69/2013, 
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HG 580/2014     
ID 4 ani 240 

credite 
Acreditare  
HG 966/ 2011, 
HG 707/2012 
şi HG 69/2013, 
HG 580/2014       
  

Drept european şi 
internaţional 

IF 4 ani 240 
credite 

Acreditare 
ARACIS 2012, 
HG 707/2012 
şi HG 69/2013, 
HG 580/2014     
     

Drept 

Studii universitare de master 

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

Drept financiar, 
bancar  şi al 
asigurărilor 

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

Drept internaţional 
şi comunitar 

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

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

Ştiinţe penale 

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

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
Principalele 
instituţii juridice 
ale noului Cod 
civil 

 3 module 
260 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Drept european şi 
internaţional 

 3 module 
240 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Dreptul Uniunii 
Europene 

 3 module 
240 ore 

30 credite Aviz MEN nr. 
26961/30.01.20
13 

Studii universitare de doctorat 

http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post1
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post2
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
http://www.univnt.ro/ro/stiri/programe_postuniversitare_de_formare_si_dezvoltare_profesionala_continua_in_cadrul_facultatii_de_drept.html#Post3
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2.3. Programele de studii ale Facultăţii de ştiinţe sociale şi administrative 
în anul universitar 2014-2015 
 

Domeniul Programul de 
studii 

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

Durata 
studiilor 

Număr 
credite 

Act normativ 
acreditare/ 
autorizare 

Ştiinţe 
administrative 

Studii universitare de licenţă 

Administraţie 
publică 

IF 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
922/2008, HG 
730/2013 HG 
580/2014 

ID 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
966/2011, HG 
730/2013 HG 
580/2014 

Poliţie locală IF 3 ani 180 
credite 

Autorizare,HG 
730/2014 HG 
580/2014 

Studii universitare de master 

Administraţie 
publică şi 
dezvoltare 
comunitară 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4666/2009 HG 
303, 582/2014 

Managementul 
organizaţiilor  şi 
serviciilor publice 

IF 4 semestre 120 
credite 

Acreditare OM 
4666/2009 HG 
303, 582/2014 

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă 
     

Relaţii 
internaţionale 
şi studii 
europene 

Studii universitare de licenţă 
Relaţii 
internaţionale şi 
studii europene 

IF 3 ani 180 
credite 

Acreditare HG 
966/2011, HG 
730/2013 HG 
580/2014 

 
 
3. Situaţia studenţilor înmatriculaţi şi a promovabilităţii pentru anul 

universitar 2014-2015 
3.1. Facultatea de ştiinţe economice 
A. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 

înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 

(30 IX 2015) 

% 

I   - - - 
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II IF Finanţe Bănci - - - 

III 50 31 62% 

TOTAL 50 31 62% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 

înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

IF 

 

Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune 

50 40 80% 

II 50 42 84% 

III 43 27 62% 

TOTAL 143 109 76% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

IF 

 

Administrarea Afacerilor 

126 92 73% 

II 88 83 94% 

III - - - 

TOTAL 214 175 81% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

IF 

 

Marketing 

- - - 

II - - - 

III 96 56 58% 

TOTAL 96 56 58% 

 

B. Studii universitare de licenţă învăţământ la distanţă 
  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 
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I  

ID 

 

Finanţe Bănci 

- - - 

II 44 34 77% 

III 37 14 37% 

TOTAL 81 48 59% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

ID 

 

Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune 

50 42 84% 

II 57 52 91% 

III 55 36 65% 

TOTAL 162 130 8% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

ID 

 

Administrarea Afacerilor 

50 36 72% 

II 41 33 80% 

III 33 8 24% 

TOTAL 124 77 62% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

ID 

 

Marketing 

- - - 

II 50 44 88% 

III 44 19 38% 

TOTAL 94 63 67% 

 

C. Studii universitare de master 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 

Nr. studenţi 
promovaţi 

% 
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(2014/2015) (30.09.2015) 

I Management Financiar Bancar şi Bursier 37 27 72% 

II 41 32 78% 

TOTAL 78 59 75% 

 

Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I Management Contabil, Audit şi Expertiză 
Contabilă  

41 30 73% 

II 56 44 78% 

TOTAL 97 74 76% 

 

Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I Contabilitatea şi Auditul Entităţilor Economice 57 35 61% 

II 45 16 35% 

TOTAL 102 51 50% 

 
3.2. Facultatea de drept 
A. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 

Înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

 

IF 

 

Drept 

450 302 67% 

II 334 296 88% 

III 302 274 90% 

IV 325 305 93% 

TOTAL 1411 1176 83% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 
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I  

IF 

 

Drept european şi internaţional 

200 86 43% 

II 103 83 80% 

III 84 82 97% 

IV 45 43 95% 

TOTAL 432 294 68% 

 
B. Studii universitare de licenţă învăţământ la distanţă 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

ID 

 

Drept 

150 95 63% 

II 137 106 77% 

III 145 121 83% 

IV 181 154 85% 

TOTAL 613 476 77% 

 

C. Studii universitare de master 
Anul de 
studiu 

Programul de studii 

DREPT 

Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I Carieră judiciară 75 73 97% 

I Ştiinţe penale 75 68 90% 

I Dreptul afacerilor  50 42 84% 

I Drept financiar bancar şi al asigurărilor 25 16 68% 

I Drept internaţional şi comunitar 25 19 76% 

TOTAL 250 217 87% 

 
3.3. Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative 
A. Studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă 

  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 

înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I   78 42 53% 
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II IF Administraţie publică 46 40 86% 

III 51 44 86% 

TOTAL 175 126 72% 

 

Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

IF 

 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene 

46 19 33% 

II 42 36 85% 

III 38 33 86% 

TOTAL 126 88 69% 

 

B. Studii universitare de licenţă învăţământ la distanţă 
  
Anul de 
studiu 

Forma de 
învăţământ 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I  

ID 

 

Administraţie Publică 

75 54 72% 

II 51 45 88% 

III 59 53 89% 

TOTAL 185 152 82% 

 
C. Studii universitare de master 
Anul de 
studiu 

Programul de studii Nr. studenţi 
înmatriculaţi 
(2014/2015) 

Nr. studenţi 
promovaţi 
(30.09.2015) 

% 

I Managementul organizaţiilor şi serviciilor 
publice - MOSP 

38 31 81% 

II 40 38 95% 

TOTAL 78 69 88% 

 

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

doctorat au fost  declaraţi admişi şi înmatriculaţi (începând cu data de 01 
octombrie 2014) un număr de 15 studenţi-doctoranzi, după cum urmează: Banu 
Monica-Adriana (Lupaşcu), Cantemir Nadia-Claudia (Cantemir-Stoica), Dănilă 
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Ştefan-Matei, Dedu Răzvan Claudiu, Livădariu Andreea, Marinescu Ana-
Maria, Nicolescu Alin Sorin, Păun Cătălina (Barbu), Radu Bianca-Elena, Roşca 
Gabriela-Ioana (Moise), Sîrbu Cristina-Adriana, Stămoiu Estera (Ambruş), 
Stoica Florin, Tomescu Raluca-Antoanetta şi Vasile Nicoleta Georgeta 
(Constantinescu). 

Pe parcursul anului universitar 2014-2015 au susţinut public teza de 
doctorat 12 studenţi-doctoranzi, după cum urmează: Tiţa Ioana Cristina  
(Panţu), Dinu Elena Raluca, Vicşoreanu Violeta-Dana (Tită), Oprea Maria, Buta 
Paul-George, Merticaru Diana Geanina (Ionaş), Pintea Cristian Dan, Munteanu 
Cristina Daniela, Al-Kawadri Lamya Diana (Hărătău),  Sinescu Mircea 
Constantin, Nazat Cătălin Bogdan, Gherghina Ana Maria (Vasile), Anghelescu 
Carla Alexandra, Dumbravă Edgar Laurenţiu, Pop Sorana Alina, Cucer Irina 
(Lisnic) şi Vlad Ioan Luca. Tuturor li s-a atribuit titlul de doctor, în domeniul 
Drept, prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Pe parcursul anului universitar 2014-2015, următorii studenţi-doctoranzi 
au beneficiat de prelungirea stagiului doctoral: Alecu Eugenia (Voicheci), Al-
Kawadri Lamya-Diana, Circa Honorius, Dinică Mircea Dumitru, Geamănu 
Radu-Florin, Ghimbaş  Luana-Diana (Chiţoiu), Grama Ioana Mihaela 
(Dimitriu), Jilcu Anamaria-Georgiana, Larion Iuliana Madalina, Nazat Bogdan, 
Pintea Cristian-Dan, Pop Sorana Alina Catinca, Slăvoiu Radu, Dumbravă Edgar 
Laurenţiu, Dumitru Cornelia, Hărătău Adrian, Iacob Oana-Adriana, Ionescu 
Ovidia Janina, Onişor Mihai-Daniel, Puiu-Nan Rareş Sebastian, Străteanu 
Amalia-Geanina şi Strătulă Andreea Iulia. 

Pe parcursul anului universitar 2014-2015, următorii studenţi-doctoranzi 
au beneficiat de întreruperea stagiului doctoral: Andronache Gabriel, Anghel 
Irina (Enescu), Theohari Delia Narcisa (Sterescu), Şaguna Monica-Elena 
(Fighiroae), Arjoca Alexandru Lucian,Tamaş Enikö (Damaschin) şi Sinescu 
Mircea-Constantin. 

De asemenea, în anul universitar 2014-2015, următorii studenţi-doctoranzi 
au beneficiat de perioadă de graţie: Bendeac Adrian Nicuşor, Ghiculescu 
Adrian Remus, Ivănescu Ovidiu-Emilian, Mihalcea Silvia Claudia şi Tomescu 
Ghenea Viorel.  

În planul relaţiilor internaţionale ale Şcolii doctorale, nouă studenţi 
doctoranzi şi două cadre didactice ai Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae 
Titulescu” au participat în perioada 2-4 iulie 2015 la Conferinţa Internaţională a 
Doctoranzilor în drept „Via Scientia Iuris” organizată de Şcoala Doctorală de 
Drept şi Ştiinţe Politice FERENK DEÁK din cadrul Universităţii din Miskolc, 
Ungaria. 

Din partea cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept a Universităţii 
Nicolae Titulescu au participat Lamya-Diana Hărătău, cu lucrarea „Self-Defense 
In Special Situations (I)” şi Sorana Pop cu lucrarea „Legal Regime Of Unmanned 
Aircraft Vehicles At International, Regional And National Level. Aspects Related To 
Liability For Damage Caused To Third Parties On The Ground”. Din partea 
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studenţilor-doctoranzi, au particpat cu lucrări scrise: Matei Dănilă, cu lucrarea 
„Insurance of Assets Regulated by Special Laws”, Oana Dimitriu cu lucrarea 
„Relevance Of EU Law In Two Cases With  International Stake: Micula Versus 
Romania and Electrabel Versus Hungary”, Edgar Dumbravă cu lucrarea „Release 
of Minors”, Adrian Hărătău, cu lucrarea „The Impact Of Entering Into Force Of 
The New Criminal Code On The Offence Of International Trafficking Of Risk Drugs”, 
Andreea Livădariu cu lucrarea „The Notorious, Reputed And Famous Trademarks”, 
Anamaria Marinescu cu lucrarea „EU Directives In The Field Of Copyright And 
Related Rights”, Lucian Puşcaşu cu lucrarea „Legal Framework Of Educational 
Measures Involving Non-Deprivation Of Liberty In Romanian Criminal Law”, Radu 
Slăvoiu, cu lucrarea „Privacy In The Romanian Criminal Law”, Viorel Tomescu cu 
lucrarea „EU In Crisis: Current Challenges In The Area Of CFSP/A Legal 
Perspective”.  

Prezenţi la conferinţă pentru a prezenta oral lucrările au fost Lamya-
Diana Hărătău, Matei Dănilă, Oana Dimitriu, Edgar Dumbravă, Andreea 
Livădariu, Anamaria Marinescu şi Viorel Tomescu. Prezentările au fost 
organizate pe secţiuni, din partea Universităţii „Nicolae Titulescu” fiind 
susţinute lucrări în secţiunile drept penal, drept public şi drept privat. 
 

4. Situaţia personalului pe universitate 
La data de 1 octombrie 2014, situaţia personalului universităţii era 

următoarea: 
 

1 Numărul total al posturilor didactice legal constituite 120 

2 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  
în universitate 78 

din 
care 

2.1.  Profesori 14 
2.2.  Conferenţiari 15 
2.3.  Lectori / Şefi de lucrări 32 
2.4.  Asistenţi 10 
2.5.  Preparatori 7 

3 

Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiinţific de 
doctor 63 

din 
care 

3.1.  Lectori / Şefi de lucrări 30 
3.2.  Asistenţi 4 

4 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  
în universitate, care nu a împlinit vârsta de 36 de ani (până la data 
de 30 septembrie 2014) 

23 

din 4.1.  Profesori 0 



Pagina 16 din 27 
 

care 4.2.  Conferenţiari 0 
4.3.  Lectori / Şefi de lucrări 11 
4.4.  Asistenţi 5 
4.5.  Preparatori 7 

5 

Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază  
în universitate, care a împlinit vârsta de 65 de ani (până la data de 
30 septembrie 2014) 

0 

din 
care 

5.1.  Profesori 0 
5.2.  Conferenţiari 0 
5.3.  Lectori / Şefi de lucrări 0 
5.4.  Asistenţi 0 

6 

Numărul total al personalului didactic asociat: 18 

din 
care 

6.1.  Profesori 13 
6.2.  Conferenţiari 4 
6.3.  Lectori / Şefi de lucrări 1 
6.4.  Asistenţi 0 

7 Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică 19 

8 

Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit 
vârsta de 65 de ani (până la data de 30 septembrie 2014) 13 

din 
care 

8.1.  Profesori 11 
8.2.  Conferenţiari 2 
8.3.  Lectori / Şefi de lucrări 0 
8.4.  Asistenţi 0 

9 Numărul total al personalului didactic auxiliar 21 
10 Numărul total al personalului administrativ 17 

      

5. Posturile scoase la concurs în anul universitar 2014-2015 
Pentru anul universitar 2014-2015 au fost scoase la concurs 3 posturi, 

după cum urmează: 2 posturi la Departamentul de drept privat din cadrul 
Facultăţii de drept şi un post la Departamentul de ştiinţe politice şi 
administrative din cadrul Facultăţii de ştiinţe sociale şi administrative. 

Rezultatele concursului au fost următoarele: 
 pentru postul de lector, poziţia 11 din statul de funcţii al  

Departamentului de drept privat (disciplinele: Drept civil I, Drept 
civil II) a fost declarată admisă dna asist. univ. dr. Ionescu Mihaela 
Irina; 

 pentru postul de asistent, poziţia 11 din statul de funcţii al  
Departamentului de drept privat (disciplinele: Drept procesual civil 
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I, Drept procesual civil II,  Drept procesual civil III) a fost declarată 
admisă dna judecător dr. Anghelescu Carla Alexandra; 

 pentru postul de lector, poziţia 25 din statul de funcţii al  
Departamentului de ştiinţe politice şi administrative (disciplina: 
Limba engleză) a fost declarată admisă dna asist. univ. dr. Bucur 
Norica Felicia. 

 

6. Rezultatele activităţilor de cercetare pentru anul calendaristic 2015 
Activitatea de cercetare ştiinţifică este raportată pentru anul calendaristic 

2015.  
În anul universitar 2014-2015 a fost dezvoltată şi lansată platforma electronică 

CeSUNT  - Cercetare Ştiinţifică Universitatea "Nicolae Titulescu", având ca scop 
colectarea rapidă şi securizată a datelor privind activitatea de cercetare a cadrelor 
didactice din universitate. 

Aplicaţia este web-based, putând fi accesată prin intermediul Internetului de la 
orice computer, tabletă sau smartphone, folosind un Internet Browser (link: 
http://cesunt.univnt.ro). Aplicaţia este realizată cu PHP 5, MySQL, Twitter Bootstrap, 
HTML, Javascript şi CSS şi este găzduită pe un server local al universităţii. 

Fiecare cadru didactic are alocat un username şi o parola şi îşi încarcă individual 
activitatea de cercetare pe anul precedent din pagina sa. Formularele aplicaţiei 
corespund cu ordinul ministerului de resort privind aprobarea standardelor minimale 
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi 
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare din panel-urile Ştiinţe juridice, 
Sociologie, ştiinţe politice şi administrative, Ştiinţe economice şi administrarea 
afacerilor (cadrele didactice sunt împărţite în prealabil pe categorii). 

În urma completării formularelor de către fiecare cadru didactic în parte se pot 
realiza diferite rapoarte, de ex.: rapoarte individuale, rapoarte pe facultăţi, 
departamente etc. 

 

http://cesunt.univnt.ro/
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Fig. 1. Sectiunea 2 – Alte criterii de performanţă 

Aplicaţia poate fi vizualizată în figura 1. Tot din figura 1 se poate observa 
organizarea meniului principal. Există 3 secţiuni principale (criterii primare de 
performanţă, alte criterii de performanţă, prestigiu profesional) în interiorul cărora se 
regăsesc secţiuni secundare (de ex.: 2.1. Articole/studii/recenzii care prezintă 
contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor sociale sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute 
(BDI), 2.5. Cărţi în format printat/electronic, etc.), unde există posibilitatea de a adăuga 
înregistrări în baza de date. 

 
Fig. 2. Exemplu de formular - 2.5.1. Cărţi în format printat/electronic (cursuri universitare, tratate, 

monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, manuale didactice, suport de curs şi aplicaţii, îndrumătoare de 
laborator), publicate la edituri cu prestigiu internaţional în domeniul ştiinţelor sociale. 

În figura 2 se poate vizualiza un exemplu de formular, iar în figura 3 o zonă cu 
înregistrări adăugate în aplicaţie. 
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Fig. 3. Înregistrare adăugată în aplicaţie 

 Toate înregistrările adăugate pot fi vizualizate şi descărcate din zona “Raport 
completare secţiuni” (fig. 4). 

 
Fig. 4. Raport completare secţiuni 

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

În ceea ce priveşte desfăşurarea celei de a IX-a ediţii a Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale CKS – Challenges of the Knowledge Society, 
manifestarea a fost organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din 
Bucureşti, în parteneriat cu Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale „Nicolae 
Titulescu”, Universitatea Deusto din Bilbao şi Universitatea Complutense din 
Madrid. 

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

Conferinţa a avut următoarele secţiuni: Drept (Drept penal, Drept privat, 
Drept public şi Proprietate intelectuală), Ştiinţe economice (Economie Generală, 
Finanţe şi Contabilitate, Management şi Marketing), Ştiinţe sociale şi 
administrative (Ştiinţe politice, relaţii internaţionale, Administraţie publică, 
Educaţie şi Sociologie şi Studii de gen), respectiv IT în Ştiinţele sociale. 

Revista Challenges of the Knowledge Society, numerele din 2015, a grupat 
studiile evaluate pozitiv de comitetul ştiinţific al conferinţei. Revista este 
indexată în 4 baze de date ştiinţifice, internaţionale, recunoscute de ministerul 
de resort, după cum urmează: Ulrich’s, DOAJ, Index Copernicus si EBSCO-
CEEAS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pentru atragerea studenţilor în activităţi de cercetare ştiinţifică au fost 
organizate şi funcţionează cercuri studenţeşti pe materii, care permit 
identificarea celor care au înclinaţie pentru acest domeniu.  

Universitatea are o experienţă veche în organizarea sesiunilor de 
comunicări ştiinţifice, care se desfăşoară anual, având ca scop principal 
încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice 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 universităţii. 

7. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii 
În Universitatea „Nicolae Titulescu” este dezvoltată o adevărată cultură a 

calităţii, bazată pe un manual al calităţii, precum şi pe o serie de regulamente, 
metodologii şi proceduri. Toate aceste documente importante pentru asigurarea 
unui nivel calitativ adecvat în cadrul proceselor derulate în cadrul universităţii 
sunt puse la dispoziţia mediului academic prin intermediul Platformei 
electronice Elis. 

Pentru certificarea nivelului general al politicii de calitate dezvoltată în 
universitate, s-a procedat la dezvoltarea unui sistem de audit organizat de 
comisia internă de audit, bazat pe acţiuni preventive şi corective şi care 
beneficiază de certificare ISO 9001. 

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

Universitatea beneficiază şi de o comisie de evaluare şi asigurare a calităţii 
care elaborează un raport anual prezentat şi aprobat de către senatul 
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universitar. 
Este implementată Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din 

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

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

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

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

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

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

8. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de 
cercetare 

În cadrul universităţii este înfiinţată şi funcţionează Comisia de etică 
profesională universitară, care are ca atribuţie principală stabilirea răspunderii 
personalului didactic, didactic auxiliar, de conducere, îndrumare şi control, 
pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute de lege şi regulamentele universităţii. 



Pagina 23 din 27 
 

Comisia funcţionează în baza regulamentului propriu şi îşi ghidează activitatea 
după Codul eticii, parte integrantă a Cartei universitare. 

În anul universitar 2014-2015, nu au fost semnalate încălcări ale eticii şi 
deontologiei profesionale.   

 

9. Situaţia posturilor didactice vacante 
Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul universităţii se face în 

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

 

10. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile 
anterioare 

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

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

De asemenea, sunt respectate: Documentele adoptate la întâlnirea 
universităţilor europene de la Salamanca  - aprilie 2001; Documentul adoptat în 
cadrul Reuniunii de la Praga a miniştrilor educaţiei din statele 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 eficienţa procesului didactic în componenta sa de creştere 
a gradului de angajabilitate pe piaţa muncii, la nivelul universităţii a fost 
adoptat un regulament privind practica studenţilor (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 activităţi practice pentru un 
număr important de studenţi. În completarea acestor activităţi, sunt 
implementate cu caracter de permanenţă în ultimii ani acţiuni de tipul 
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proceselor simulate şi completare celelalte facultăţi. Implicarea studenţilor în 
acest tip de activităţi este de natură să asigure o tranziţie mai facilă la statutul 
de practician.   

În vederea creşterii nivelului de angajabilitate au fost derulate activităţi 
suplimentare de pregătire a studenţilor în vederea admiterii în profesiile care 
presupun o astfel de cale de acces. Acest fapt a generat rezultate pozitive, 
exemplu - în urma examenului de admitere în profesia de avocat universitatea a 
realizat un progres considerabil, fiind a 4-a furnizoare de absolvenţi admişi.  

Pentru a se asigura racordarea procesului didactic la cerinţele 
învăţământului european studenţii, dar şi cadrele didactice, sunt încurajaţi să 
participe în cadrul mobilităţilor ca cele de tipul Erasmus, în baza unor 
parteneriate instituţionale.  

În vederea creşterii gradului de angajabilitate a absolvenţilor, a fost 
înfiinţat şi funcţionează activ Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare 
Profesională al Universităţii ,,Nicolae Titulescu’’. În cadrul său sunt organizate 
dezbateri şi întâlniri cu reprezentanţii potenţialilor angajatori sau cu 
intermediari care operează pe piaţa 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. 

 

11. Mobilităţile Erasmus + 
Buget. În anul universitar 2014-2015 contractul financiar între 

Universitatea „Nicolae Titulescu” şi ANPCDEFP, cu nr. 2014-1-RO01-KA103-
000309, din data 4.06.2014, a prevăzut suma contractuală de 39.990 Euro. Rata 
de absorbţie a bugetului alocat a fost de 97,78%. 

Astfel, pe cele cinci capitole de finanţare, sumele au fost împărţite după 
cum urmează: 

 

 Buget Suma 
alocată 

Sumă 
absorbită 

Procent 

1 SMP - mobilităţi studenţi 
practică 

10500 9800 93,33% 

2 SMS - mobilităţi studenţi 
studii 

19250 19248 99,99% 

3 STA - mobilităţi personal 
predare 

2320 880 37,93% 
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4 STT - mobilităţi personal 
formare 

2320 3574 154,09% 

5 SOM- sprijin pentru 
organizare mobilităţi 

5600 5600 100% 

 TOTAL 39.990 39.103 97,78% 

 

Pentru anul universitar 2015-2016, contractul financiar între Universitatea 
„Nicolae Titulescu” şi ANPCDEFP, cu nr. 2015-1-RO01-KA103-014362, din data 
1.06.2015, prevede suma contractuală de 55.365 Euro. 
 

 Buget Sumă 
alocată 

1 SMP - mobilităţi studenţi 
practică 

13.475 

2 SMS - mobilităţi studenţi 
studii 

30.000 

3 STA - mobilităţi personal 
predare 

960 

4 STT - mobilităţi personal 
formare 

2.880 

5 SOM- sprijin pentru 
organizarea mobilităţii 

8.050 

 TOTAL 55.365 

 

Mobilităţi. În anul universitar 2014-2015 contractul financiar între 
Universitatea „Nicolae Titulescu” şi ANPCDEFP, cu nr. 2014-1-RO01-KA103-
000309, din data 4.06.2014, a prevăzut realizarea a 16 mobilităţi. Au fost 
realizate un număr de 20 de mobilităţi. 

Astfel, împărţit pe capitolele de finanţare, situaţia mobilităţilor realizate 
este următoarea: 
 

 Capitol de finanţare Mobilităţi 
contractate 

Mobilităţi 
realizate 
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1 SMP - mobilităţi studenţi 
practică 

5 7 

2 SMS - mobilităţi studenţi 
studii 

7 9 

3 STA - mobilităţi personal 
predare 

2 1 

4 STT - mobilităţi personal 
formare 

2 3 

 TOTAL 16 20 

 

Faţă de anii anteriori, se constată o creştere evidentă a numărului de 
mobilităţi studenţeşti. Astfel, de la 2 mobilităţi în anul 2011-2012 şi 4 mobilităţi 
în anii universitari 2012-2013 şi 2013-2014, in ultimul an au fost realizate 15 
mobilităţi studenţeşti.  

Situaţia mobilităţilor outgoing de personal a rămas constantă.  
La Facultatea de Ştiinţe Economice economie au fost realizate si 6 

mobilităţi de personal incoming (1 mobilitate de predare si 5 de formare). 
Parteneriate. În ceea ce priveşte parteneriatele Universităţii Nicolae 

Titulescu, în cadrul Programului Erasmus, în anul universitar 2014-2015, au fost 
iniţiate noi parteneriate. Astfel, a fost încheiat un nou Acord instituţional, in 
cadrul Facultăţii de Drept, cu Universitatea Galatasaray din Istanbul. Acordul 
prevede anual, un număr de 5 mobilităţi studenţeşti cu o durata de un semestru 
si 3 mobilităţi de personal cu o durata de 5 zile.  

Pentru realizarea mobilităţilor de practică pentru studenţi au fost iniţiate 
si realizate colaborări cu cinci birouri de avocatură internaţionale. In acest sens, 
a fost esenţial sprijinul a doua cadre didactice din cadrul Departamentului de 
drept public a Facultăţii de drept. Astfel, birourile de avocatură care au primit 
in practică studenţi sunt: De Capoa & Parteners, Bologna, Italia; LS Lexjus 
Sinacta, Bologna, Italia; Studio Pierallini, Roma , Italia; Norton Rose Fulbright,  
Bruxelles, Belgia şi Ehlers, Ehlers & Partner,  Munchen, Germania. 

Observaţii. În anul universitar 2014-2015, pot fi constatate şi premiere în 
desfăşurarea programului Erasmus+ la nivelul Universităţii „Nicolae 
Titulescu”, după cum urmează;  

 universitatea a avut alocate pentru prima data mobilităţi de practică 
pentru studenţi; în acest capitol, cu sprijinul cadrelor didactice au 
fost iniţiate colaborări ale Universităţii cu 5 birouri de avocatura 
internaţionale; cele 5 mobilităţi alocate prin contract au fost depăşite . 
7 studenţi de la Facultatea de drept au beneficiat de mobilităţi de 
practică cu durata de 2 luni, la Bruxelles, Bologna, Roma si Munchen. 
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 se constată o creştere evidentă a numărului de mobilităţi studenţeşti; 
astfel, de la 2 mobilităţi în anul 2011-2012 şi 4 mobilităţi în anii 
universitari 2012-2013 şi 2013-2014, in ultimul an au fost realizate 15 
mobilităţi studenţeşti; 

 a fost depăşit pentru prima data numărul de mobilităţi contractate; 
acest lucru are o urmare directă asupra criteriului de performanţă si 
a bugetului alocat in viitor; 

 Universitatea „Nicolae Titulescu” a fost universitate gazdă pentru 
doi studenţi incoming; la Facultatea de Drept a venit o studentă de la 
Universitatea Panteion din Atena, Grecia, şi la Facultatea de Ştiinţe 
Economice un student de la Universitatea din Varna, Bulgaria.  

 
∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Raportul privind starea Universităţii „Nicolae Titulescu” pentru anul 2015 

a fost prezentat membrilor senatului universitar şi adoptat prin Hotărârea 
senatului universitar nr. 3/2.02.2016. Ulterior adoptării, raportul a fost publicat 
pe pagina de web a universităţii şi pe platforma electronică eLis, în vederea 
accesării de către membrii comunităţii academice. 

 
Bucureşti, 2.02.2016 

 
 
Rector 
prof. univ. dr. Gabriel Boroi 
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