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1. Introducere
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (în continuare,
Universitatea) 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 funcţionează trei facultăţi: Facultatea de drept,
Facultatea de Ştiinţe economice (actualmente Facultatea de economie şi
administrarea afacerilor) şi Facultatea de Ştiinţe sociale şi administrative
(actualmente Facultatea de relaţii internaţionale şi administraţie publică).
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, în cadrul facultăţii
funcţionează 5 programe de studii universitare de masterat acreditate: „Dreptul
afacerilor”, „Drept internaţional şi al Uniunii Europene” „Ştiinţe penale”,
„Drept financiar-bancar şi al asigurărilor” şi „Carieră judiciară”.
Facultatea de Ştiinţe economice (actualmente Facultatea de economie şi
administrarea afacerilor) cuprinde 2 programe de studii universitare de licenţă:
„Contabilitate şi informatică de gestiune” (acreditat) şi „Administrarea
Afacerilor” (acreditat). De asemenea, au fost organizate 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”).
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Universitatea îşi asumă desfăşurarea activităţii pe trei planuri majore:
activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică, relaţia cu societatea.
a) Activitatea didactică gravitează în jurul a două deziderate: necesitatea
dezvoltării unui învăţământ centrat pe student şi necesitatea racordării
nivelului de pregătire a absolventului în acord cu cerinţele dictate de piaţa
muncii.
b) O componentă importantă a misiunii Universităţii o constituie şi
dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, valorificarea rezultatelor
cercetării şi organizarea studiilor universitare de doctorat.
În cadrul Universităţii, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară pe
baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt
privind cercetarea, documente care prevăd şi pun un accent deosebit pe
cercetarea desfăşurată în legătură cu ciclul de studii masterale şi a celor de
licenţă.
c) Dezvoltarea relaţiei Universităţii cu societatea este o altă componentă
importantă a misiunii asumate. Pe această linie, sunt întreprinse acţiuni diferite
menite să transforme prezenţa Universităţii 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. 1/5.01.2011 a educaţiei naţionale,
cuprinde informaţii relevante pentru anul universitar 2015-2016, respectiv
pentru anul calendaristic 2016, 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 2015-2016;
b) informaţiile privind situaţia financiară a Universităţii şi rezultatele
activităţii de cercetare ştiinţifică sunt prezentate având în vedere anul
calendaristic 2016;
c) informaţiile privind angajabilitatea au în vedere studenţii care au
absolvit studiile universitare de licenţă, master, doctorat în anul 2014.
2. Situaţia financiară a Universităţii pentru anul fiscal 2016
Venituri totale
Cheltuieli totale
Excedent
CATEGORIA DE VENIT
Venituri din studii şi cercetare
ştiinţifică

13.987.743 lei
13.187.541 lei
800.202 lei
TOTAL VENITURI
REALIZATE - LEI
306.578
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OBSERVAŢII
taxe CKS 2016 – 16.518
finanţare Erasmus –
290.060

Venituri din închiriere spaţii
Donaţii. sponsorizări

740.243
9.345

Dobânzi bancare
Taxe şcolarizare (licenţă, master,
doctorat)
Taxe cazare cămin studenţesc

145.388
10.803.159

Alte venituri

54.471

Total venituri

13.987.743

contracte de închiriere
contracte de sponsorizare
contracte de donaţie
plasamente la 2 bănci
detalierea pe categorii,
mai jos
cazare studenţi din
Universitate şi din alte
universităţi
rabat comercial, achiziţii
cărţi, diferenţă curs
valutar, şcoala de vară etc.

1.928.559

Venituri din taxe de şcolarizare realizate pe forme de studii
FACULTATEA
Facultatea de drept
Pondere în total venituri
Facultatea de ştiinţe economice
Pondere în total venituri
Facultatea de ştiinţe sociale şi
administrative
Pondere în total venituri







LICENŢĂ
6.199.839
69,28%
1813825
20,27%
934784
10,45%

MASTER
794.521
49,25%
694.170
43,03%
124.565
7,72%

DOCTORAT
279.750
100%
-

TOTAL
7.274.110

-

1.059.349

2.507.995

Din totalul cheltuielilor, în valoare de 13.187.541 lei, precizăm ca 73.58%
au reprezentat cheltuieli cu salariile (în valoare absolută de 9.703.301 lei).
Cheltuielile cu salariile au reprezentat 69.37% din total venituri realizate.
Lipsa cheltuielilor semnificative pentru cercetare ştiinţifică şi pentru
dotări în baza materială (până la 25% din total venituri, conform
recomandărilor ARACIS) au contribuit, de asemenea, la realizarea
excedentului menţionat.
Capacitatea de cazare a Căminului Studenţesc este de 150 camere, cu un
total de 450 paturi. Gradul de ocupare în anul 2016 a fost de 85.03%.
Totalul încasărilor din taxa de cazare reprezintă 13.78% din totalul
încasărilor pentru anul fiscal 2016.
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3. Situaţia programelor de studii/specializări
3.1. Facultatea de ştiinţe economice
Domeniul

Forma de
învăţământ (cu
frecvenţă, IF/ la
distanţă, ID)
Studii universitare de licenţă
IF
Programul de
studii

Finanţe şi Bănci

ID

Durata
studiilor

Număr
credite

3 ani

180
credite

3 ani

180
credite

Act normativ
acreditare/
autorizare
Acreditare HG
1609/2004, HG
580/2014, HG
575/2015
Acreditare HG
87/2011, HG
580/2014, HG
575/2015

Studii universitare de master
IF

4 semestre

120
credite

Acreditare OM
4644/2008,OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015

IF

4 semestre

120
credite

IF

4 semestre

120
credite

Acreditare
OM
4644/2008,
OM
4945/2012,HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare OM
4644/2008,
OM
4945/2012,HG
282/2014, HG
595/2015
HG 582/2014,
HG 595/2015

Finanţe şi asigurări

Finanţe publice şi
politici fiscale
naţionale şi
comunitare
Finanţe
Management
financiar-bancar şi
bursier

Finanţarea
IF
4 semestre
120
proiectelor de
credite
mediu
Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
3 module
18 credite Aviz MEN nr.
Managementul
pieţelor financiar(174 ore)
26961/30.01.20
bancare
13
Management
3 module
18 credite
Aviz MEN nr.
financiar si relaţii
(174 ore)
26961/30.01.20
economice
13
internaţionale
Managementul
3 module
18 credite
investiţiilor
(174 ore)
Aviz MEN nr.
publice si private
26961/30.01.20
cu finanţare
13
naţională si
europeană
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Studii universitare de licenţă
IF

3 ani

180
credite

ID

3 ani

180
credite

IF

4 semestre

120
credite

IF

4 semestre

120
credite

IF

4 semestre

120
credite

Contabilitate şi
Informatică de
Gestiune

Acreditare HG
631/2010, HG
707/2012, HG
493/2013, HG
580/2014, HG
575/2015
Acreditare HG
87/2001, HG
707/2012, HG
493/2013, HG
580/2014, HG
575/2015

Studii universitare de master

Management
contabil, audit şi
expertiză contabilă
Contabilitate
Contabilitatea şi
auditul entităţilor
economice
Audit financiar,
control şi audit
intern

Administrarea
Afacerilor

Acreditare OM
5483/2011,
OM
4945/2012, HG
581/2013, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare HG
581/2013, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare HG
581/2013, HG
582/2014, HG
595/2015

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Managementul,
3 module
18 credite
Aviz MEN nr.
contabilitatea si
(174 ore)
auditul proiectelor
26961/30.01.20
cu finanţare
13
europeană
Metodologia
3 module
18 credite
Aviz MEN nr.
elaborării
(174 ore)
manualului de
26961/30.01.20
politici şi proceduri
13
contabile
Studii universitare de licenţă
IF
3 ani
180
Autorizare HG
credite
749/2009, HG
707/2012, HG
493/2013, HG
575/2015
Administrarea
ID
3 ani
180
Autorizare HG
Afacerilor
credite
966/2011, HG
707/2012, HG
493/2013, HG
580/2014, HG
575/2015
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3.2. Facultatea de drept

Domeniul

Forma de
învăţământ (cu
frecvenţă, IF/ la
distanţă, ID)
Studii universitare de licenţă
IF
Programul de
studii

Act normativ
acreditare/
autorizare

Durata
studiilor

Număr
credite

4 ani

240
credite

ID

4 ani

240
credite

IF

4 ani

240
credite

Acreditare
ARACIS 2012,
HG 707/2012
şi HG 69/2013,
HG 580/2014,
HG 575/2015

Carieră judiciară

IF

2 semestre

60 credite

Drept financiar,
bancar şi al
asigurărilor

IF

2 semestre

60 credite

Drept internaţional
şi comunitar

IF

2 semestre

60 credite

Dreptul afacerilor

IF

2 semestre

60 credite

Acreditare OM
4936/2008,
OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare OM
4936/2008,
OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare OM
4936/2008,
OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare OM
4936/2008,

Drept

Drept

Drept european şi
internaţional

Acreditare
Legea nr.
241/2002, HG
707/2012 şi
HG 69/2013,
HG 580/2014,
HG 575/2015
Acreditare
HG 966/ 2011,
HG 707/2012
şi HG 69/2013,
HG 580/2014,
HG 575/2015

Studii universitare de master

Drept
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IF

2 semestre

60 credite

Știinţe penale

OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015
Acreditare OM
4936/2008,
OM
4945/2012, HG
582/2014, HG
595/2015

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Principalele
3 module
30 credite Aviz MEN nr.
instituţii juridice
260 ore
26961/30.01.20
ale noului Cod
13
civil
Drept european şi
3 module
30 credite Aviz MEN nr.
internaţional
240 ore
26961/30.01.20
13
Dreptul Uniunii
3 module
30 credite Aviz MEN nr.
Europene
240 ore
26961/30.01.20
13
Studii universitare de doctorat

3.3. Facultatea de ştiinţe sociale şi administrative

Domeniul

Ştiinţe
administrative

Forma de
învăţământ (cu
frecvenţă, IF/ la
distanţă, ID)
Studii universitare de licenţă
IF
Programul de
studii

Durata
studiilor

Număr
credite

3 ani

180
credite

Administraţie
publică

ID

3 ani

180
credite

Poliţie locală

IF

3 ani

180
credite

IF

4 semestre

120
credite

Act normativ
acreditare/
autorizare
Acreditare HG
922/2008, HG
730/2013 HG
580/2014, HG
575/2015
Acreditare HG
966/2011, HG
730/2013 HG
580/2014, HG
575/2015
Autorizare,HG
730/2014 HG
580/2014, HG
575/2015

Studii universitare de master
Administraţie
publică şi
dezvoltare
comunitară
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Acreditare OM
4666/2009 HG
303, 582/2014,
HG 595/2015

Managementul
organizaţiilor şi
serviciilor publice

IF

4 semestre

120
credite

Acreditare OM
4666/2009 HG
303, 582/2014,
HG 595/2015

Studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
Studii universitare de licenţă
Relaţii
IF
internaţionale şi
studii europene

Relaţii
internaţionale
şi studii
europene

3 ani

180
credite

Acreditare HG
966/2011, HG
730/2013 HG
580/2014, HG
575/2015

4. Situaţia studenţilor înmatriculaţi şi a promovabilităţii
4.1. Facultatea de Ştiinţe economice
4.1.1. Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I
II

IF

III

Contabilitate şi Informatică de
Gestiune

TOTAL

Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I
II

IF

Administrarea Afacerilor

III
TOTAL
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Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

67

43

64%

41

33

80%

45

34

75%

153

110

71%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

103

69

66%

98

83

84%

82

63

76%

283

215

75%

4.1.2. Studii universitare de licenţă – învăţământ la distanţă (ID)
Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

-

-

-

-

-

-

III

42

29

69%

TOTAL

42

29

69%

II

Anul de
studiu

ID

Forma de
învăţământ

Finanţe Bănci

Programul de studii

I
II

ID

III

Contabilitate şi Informatică de
Gestiune

TOTAL

Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

50

41

82%

46

34

73%

55

44

80%

151

119

78%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

50

35

70%

44

36

81%

III

35

25

71%

TOTAL

129

96

74%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

-

-

-

-

-

-

I
II

Anul de
studiu

ID

Forma de
învăţământ

Administrarea Afacerilor

Programul de studii

I
II

ID

Marketing
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%

%

III

44

35

79%

TOTAL

44

35

79%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

4.1.3. Studii universitare de master
Anul de
studiu

Programul de studii

I

Management Financiar Bancar şi Bursier

II
TOTAL

Anul de
studiu

Programul de studii

I

Management Contabil, Audit şi Expertiză
Contabilă

II

Anul de
studiu

Programul de studii

I

Contabilitatea şi Auditul Entităţilor Economice

29

19

65%

26

26

100%

55

45

81%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

TOTAL

TOTAL

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

63

50

79%

29

25

86%

92

75

81%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

II

%

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

62

43

69%

36

31

86%

98

74

75%

4.2. Facultatea de drept
4.2.1. Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă (IF)
Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I
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Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

450

323

71%

II

326

268

82%

329

289

87%

326

274

84%

1431

1154

80%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

194

114

58%

91

81

89%

III

85

70

82%

IV

83

83

100%

453

348

76%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

150

96

64%

120

94

78%

III

116

112

96%

IV

167

144

86%

TOTAL

553

446

80%

Nr. studenţi
înmatriculaţi
(2015/2016)

Nr. studenţi
promovaţi
(30.09.2016)

%

74

67

90%

III

Drept
IF

IV
TOTAL

Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I
II

IF

Drept European şi Internaţional

TOTAL

4.2.2. Studii universitare de licenţă – învăţământ la distanţă (ID)
Anul de
studiu

Forma de
învăţământ

Programul de studii

I
II

ID

Drept

4.2.3. Studii universitare de master
Anul de
studiu

I

Programul de studii
DREPT
Carieră judiciară
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I

Ştiinţe penale

64

53

82%

I

Dreptul afacerilor

68

51

75%

I

Drept financiar bancar şi al asigurărilor

20

14

70%

I

Drept internaţional şi comunitar

24

21

87%

250

206

82%

TOTAL

4.3. Facultatea de ș tiinţe sociale şi administrative
4.3.1. Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă (IF)
%
Anul de
studiu

Forma de
Programul de studii
învăţământ

I
II

IF

Administraţie publică

III
TOTAL

Anul de
studiu

Forma de
Programul de studii
învăţământ

I
II

IF

Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene

III
TOTAL
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Nr. studenţi
înmatriculaţi

Nr. studenţi
promovaţi

(2015/2016)

(30.09.2016)

71

32

45%

42

34

81%

41

31

75%

154

97

63%

Nr. studenţi
înmatriculaţi

Nr. studenţi
promovaţi

(2015/2016)

(30.09.2016)

%

39

17

44%

20

13

65%

37

31

84%

96

61

63%

4.3.2. Studii universitare de licenţă – învăţământ la distanţă (ID)
Anul
de
studiu

Forma de
Programul de studii
învăţământ

I
II

ID

Administraţie publică

III
TOTAL

Nr. studenţi
înmatriculaţi

Nr. studenţi
promovaţi

(2015/2016)

(30.09.2016)

75

59

79%

56

52

93%

48

45

94%

179

156

87%

%

4.3.3. Studii universitare de master

Anul de
studiu

Forma de
Programul de studii
învăţământ

I
IF
II

Managementul Organizaţiilor
şi Serviciilor Publice

TOTAL

Nr. studenţi
înmatriculaţi

Nr. studenţi
promovaţi

(2015/2016)

(30.09.2016)

29

18

62%

31

30

97%

60

48

80%

4.4. Şcoala doctorală
În urma desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de
doctorat au fost declaraţi admişi şi înmatriculaţi (începând cu data de 01
octombrie 2015) un număr de 13 studenţi-doctoranzi, după cum urmează:
Constantinescu Florin-Bogdan, Dumitraşcu Anca Ramona Denisa, Duţescu
Ruxandra-Cristina, Florea Daniel, Mărgoi Horaţiu-Ionel, Meiu EmilianConstantin, Mihai Daniela (Negrilă), Nicolae George-Octavian, Ochea VladVictor, Panait Alexandra, Stoica Andrei-Alexandru, Strat Constantin şi Şchiopu
Silviu-Dorin.
Pe parcursul anului universitar 2015-2016 au susţinut public teza de
doctorat 7 studenţi-doctoranzi. Până la momentul elaborării acestui raport, au
fost confirmate 6 titluri de doctor, după cum urmează: Hanciu Oana Maria,
Axente Alina Monica, Slăvoiu Radu, Saguna Monica Elena, Circa Honorius
Edward Adrian şi Tomescu Ghenea Viorel. Acestor studenţi doctoranzi li s-a
atribuit titlul de doctor, în domeniul Drept, prin ordin al Ministrului Educaţiei
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%

Naţionale.
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, următorii studenţi-doctoranzi
au beneficiat de prelungirea stagiului doctoral: Alecu Eugenia, Cocean
Valentin, Larion Iuliana Madalina, Marcovici Dantes, Mocanu Călin, Şaguna
Monica (Fighiroae), Iacob Oana-Adriana şi Dinică Dumitru Mircea.
Pe parcursul anului universitar 2015-2016, următorii studenţi-doctoranzi
au beneficiat de întreruperea stagiului doctoral: Anghel Irina (Enescu), Bendeac
Adrian, Dinică Dumitru Mircea, Grama Ioana Mihaela (Dimitriu), Sterescu
Delia (Theohari), Dumitru Cornelia, Damaschin Enikö, Puiu Nan Rareş
Sebastian, Dedu Claudiu şi Suru Amir Sorin.
De asemenea, în anul universitar 2015/2016, următorii studenţidoctoranzi au beneficiat de perioadă de graţie: Mihalcea Silvia, Geamănu Radu,
Ivănescu Ovidiu Emilian, Tomescu Ghenea Viorel, Hărătău Adrian, Onişor
Mihai Daniel, Savu Liliana, Strateanu Amalia Geanina şi Ionescu Ovidia Janina.
5. Situaţia personalului instituţiei
5.1. Situaţia personalului pe universitate
La data de 1.10.2015, situaţia personalului Universităţii era următoarea:
Personal
didactic
titular cu
funcţia de
bază1

1

2

3

Personal
didactic
titular
fără
funcţia
de bază2

Angajat
cu normă
întreagă3

0

0

Numărul total al posturilor didactice legal constituite
Numărul total al personalului didactic
2.1. Profesori4
2.2. Conferenţiari
din
2.3. Lectori / şefi de lucrări
care
2.4. Asistenţi
2.5. Preparatori
Numărul total al personalului didactic cu titlul
ştiinţific de doctor5
din 3.1. Lectori/şefi de lucrări
care 3.2. Asistenţi

1

87
25
16
31
15
0
83
31
11

Personal didactic titular cu funcţia de bază în Universitate: personal didactic care ocupă o funcţie
didactică în Universitate, obţinută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii; se
raportează numai salariaţii care au optat pentru funcţia de bază în Universitate (locul de muncă principal).
2
Personal didactic titular fără funcţia de bază în Universitate: personal didactic care ocupă o funcţie
didactică de bază în altă universitate.
3
Cadrele didactice angajate în condiţiile art. 294 alin. (3) - (5) din Legea nr. 1/2011 (cu normă întreagă, cu
un contract pe perioadă determinată valid în perioada de raportare)
4
Se iau în considerare numai profesorii şi conferenţiarii pentru care s-a emis decizie a rectorului de
numire pe post, până la data de 30 septembrie 2015.
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 2015.
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4

Numărul total al personalului didactic, care nu a
împlinit vârsta de 41 de ani (până la data de 30
septembrie 2015)
4.1. Profesori
4.2. Conferenţiari
din
4.3. Lectori/şefi de lucrări
care
4.4. Asistenţi
4.5. Preparatori
Numărul total al personalului didactic, care a împlinit
vârsta de 65 de ani (până la data de 30 septembrie 2015)

5

din
care

7

8

din
care

9
10

0

0

15

0
5
20
14
0
0

13

5.2. Conferenţiari

1

5.3. Lectori/şefi de lucrări

1

5.4. Asistenţi

0
0

12

6.1. Profesori

3

6.2. Conferenţiari

2

6.3. Lectori/şefi de lucrări

5

6.4. Asistenţi
Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate
didactică
Numărul total al personalului didactic asociat care a
împlinit vârsta de 65 de ani (până la data de 30
septembrie 2015)
8.1. Profesori
din
care

0

5.1. Profesori

Numărul total al personalului didactic asociat:
6

39

2
28
0

1

0

1

8.2. Conferenţiari

0

0

8.3. Lectori/şefi de lucrări

0

0

8.4. Asistenţi

0

0

Numărul total al personalului didactic auxiliar
Numărul total al personalului

administrativ64)

0

0

19
16

5.2. Situaţia personalului Facultăţii de drept
În anul universitar 2015-2016, Facultatea de drept a avut un număr de 73
de cadre didactice, grupate pe trei departamente.
În cadrul Departamentului de Ştiinţe penale şi-au desfăşurat activitatea
următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Ion Neagu,
prof.univ. dr. Ioan Chiş; 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, lect. univ. dr. Constantin Nedelcu, asist. univ. dr. Mircea
Constantin Sinescu, asist. univ. dr. Lamya Diana Hărătău, dr. Rodica Aida
Popa, dr. Alina Păun, dr. Radu Slăvoiu, drd. Andrei Iugan, drd. Daniel Onişor,
6

NU se ia în considerare personalul administrativ din serviciile sociale (cămine, cantine).
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drd. Nadia Cantemir Stoica, drd. Hărătău Adrian, drd. Alin Nicolescu, drd.
Radu Geamănu, drd. Călin Mocanu.
În cadrul Departamentului de drept privat şi-au desfăşurat activitatea
următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Viorel Roş,
prof.univ.dr. Gabriel Boroi, prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu, prof. univ. dr.
Dan Lupaşcu, prof. univ. dr Valer Dorneanu, conf. univ. dr. Vasile Nemeş, 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. Dragoş Nicolae Dumitru, Asist. univ.dr. Paul Buta, asist. univ. dr. Cătălin
Bogdan Nazat, asist. univ. dr. Maria Loredana Nicolescu, asist. univ. dr. Carla
Alexandra Anghelescu, dr. Gabriela Fierbinţeanu, dr. Cristina Florescu, dr.
Cristea Bogdan, dr. Ionuţ Militaru, drd. Cristiana Duţescu, drd. Meiu Adrian,
drd. Stefan Matei Dănilă, drd. Delia Teohari, drd. Eniko Damaschin, drd.
Eftimie Marius, drd. Valentin Cocean, drd. Alexandra Panait, drd. Tudor Vlad
Rădulescu
În cadrul Departamentului de drept public şi-au desfăşurat activitatea
următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr. Raluca Miga
Beşteliu, prof. univ. dr. Nicolae Popa, prof. univ. dr. Ioan Muraru, prof. univ.
dr. Augustin Fuerea, conf. univ. dr. Claudia Cliza, conf. univ. dr. Beatrice Onica
Jarka, lect. univ. dr. Elena Anghel, lect. univ. dr. Cornelia Ene Dinu, lect. univ.
dr. Elena Emilia Ştefan, asist. univ. dr. Alina Mihaela Conea, asist. univ. dr.
Laura Cristiana Spătaru Negură, asist. univ. dr. Sorana Alina Catinca Pop, dr.
Dumitru Big, asist. univ. drd. Florin Stoica, drd. Bianca Radu, drd. Simona
Gagu Popescu, dr. Valentina Bărbăţeanu, asist. univ. drd. Alina Axente, asist.
univ. drd. Oana Adriana Iacob.
5.3. Situaţia personalului Facultăţii de Ştiinţe economice
În anul universitar 2015-2016, Facultatea de Ştiinţe economice a avut un
număr de 26 cadre didactice, grupate pe două departamente.
În cadrul Departamentului de Finanţe şi contabilitate şi-au desfăşurat
activitatea următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr.
Alexandru Olteanu, prof. univ. dr. Serghei Mărgulescu, prof. univ. dr.
Valentina Vasile, prof. univ. dr. Bogdan Oancea, conf. univ. dr. Grigore Maria,
conf. univ. dr. Emilia Stoica, conf. univ. dr. Gheorghe Sandu, conf. univ. dr.
Mădălina Rădoi, conf. univ. dr. Mihaela Sudacevschi, lect. univ. dr. Paula
Dumitru, lect. univ. dr. Mariana Gurău, lect. univ. dr. Marius Jula, lect. univ. dr.
Cristina Matei, asist. univ. dr. Nicoleta Panait, asist. univ. dr. Andrei
Diamandescu, asist. univ. dr. Viorica Ştefan Duicu.
În cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor şi-au desfăşurat
activitatea următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof. univ. dr.
Nicoleta Jula, conf.univ. dr. Sandra Teodorescu, conf. univ. dr. Costel Stanciu,
conf. univ. dr. Adina Creţan, lect. univ. dr. Mihaela Iliescu, lect. univ. dr. Elena
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Mărgulescu, lect. univ. dr. Mirela Voicu, asist. univ. dr. Andreea Mihaela Stroe,
asist. univ. dr. Otilia Platon, asist. univ. dr. Nicolescu Loredana
5.4. Situaţia personalului Facultăţii de Ştiinţe sociale şi administrative
În anul universitar 2015-2016, Facultatea de Ştiinţe sociale şi
administrative a avut un număr de 20 cadre didactice, grupate într-un
departament.
În cadrul Departamentului de Ştiinţe politice şi administrative şi-au
desfăşurat activitatea următoarele cadre didactice titulare sau asociate: prof.
univ. dr. Cornescu Viorel; prof. univ. dr. Sica Stanciu; prof. univ. dr. Hotca
Mihai Adrian; prof. univ. dr. Popeangă Petre; prof. univ. dr. Purda Nicolae;
prof. univ. dr. Nedelcu Elena; conf. univ. dr. Bragaru Constantin; lect. univ. dr.
Bucur Felicia; lect. univ. dr. Cerchez 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. Nicolescu Valentin
Quintus; lect. univ. dr. Neaga Elena Diana; lect. univ. dr. Novac Iuliu Mihai;
Lect. univ. dr. Neagu Camelia; lect. univ. dr. Caraiman Carmen Daniela; lect.
univ. dr. Velicu Dan Florin, asist. univ. dr. Lulescu Maria;
6. Posturile scoase la concurs în anul universitar 2015-2016
Scoaterea la concurs a posturilor didactice. În conformitate cu art. 10 alin.
(2) şi (3) din Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr. 457/4.05.2011 şi prevederilor Metodologiei proprii
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, Universitatea a scos
la concurs 6 posturi vacante pentru anul universitar 2015-2016, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1303/25.11.2015, după cum
urmează:
Facultatea de drept
Departamentul de Ştiinţe penale
 Conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Criminalitate informatică, Drept
penal Partea specială I, Drept penal Partea specială II
 Lector, poziţia 11, disciplinele: Elemente de organizare judiciară în
materie penală, Instituţii de drept procesual penal, Instituţii de drept
procesual penal I, Instituţii de drept procesual penal II
Departamentul de drept privat
 Asistent, poziţia 21, disciplinele: Drept civil I, Drept civil II, Drept
comercial I, Drept comercial II
 Asistent, poziţia 22, disciplinele: Drept civil I, Drept civil II, Dreptul
comerţului internaţional
Departamentul de drept public
 Asistent, poziţia 13, disciplinele: Drept constituţional, Instituţii politice
Facultatea de Ştiinţe sociale şi administrative
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Departamentul de Ştiinţe politice şi administrative
 Lector, poziţia 25, disciplinele: Educaţie fizică
Au fost constituite comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice vacante în anul universitar 2015-2016 de la Facultatea de drept şi
Facultatea de Ştiinţe sociale şi administrative, având în vedere Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr. 457/2011, Metodologia de concurs a Universităţii
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice vacante
şi Decizia rectorului Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti nr.
311/17.12.2015.
Pentru postul de conferenţiar, poziţia 8, disciplinele: Criminalitate
informatică, Drept penal Partea specială I, Drept penal Partea specială II
(Facultatea de drept, Departamentul de Ştiinţe penale), comisia de concurs a
avut următoarea componenţă: conf. univ. dr. Bogdan Micu – preşedinte; prof.
univ. dr. Nicolae Volonciu – membru; prof. univ. dr. Atanasiu Crişu - membru;
prof. univ. dr. Alexandru Boroi – membru; prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotcă –
membru.
Pentru postul de lector, poziţia 11, disciplinele: Elemente de organizare
judiciară în materie penală, Instituţii de drept procesual penal, Instituţii de
drept procesual penal I, Instituţii de drept procesual penal II (Facultatea de
drept, Departamentul de Ştiinţe penale), comisia de concurs a avut următoarea
componenţă: conf. univ. dr. Bogdan Micu – preşedinte; prof. univ. dr. Ion
Neagu - membru; prof. univ. dr. Ioan Chiş – membru; prof. univ. dr. Mircea
Damaschin – membru; prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotcă – membru.
Pentru postul de asistent, poziţia 13, disciplinele: Drept constituţional,
Instituţii politice (Facultatea de drept, Departamentul de drept public), comisia
de concurs a avut următoarea componenţă: conf. univ. dr. Marta Claudia Cliza,
Director al Departamentului de Drept public, Universitatea „Nicolae Titulescu”
din Bucureşti – preşedinte; prof. univ. dr. Nicolae Popa, Universitatea „Nicolae
Titulescu” din Bucureşti – membru; prof. univ. dr. Raluca Miga Beşteliu,
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – membru; lector univ. dr.
Elena Emilia Ştefan, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – membru;
lector univ. dr. Andrei Muraru, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
– membru.
Pentru postul de Asistent, poziţia 21, disciplinele: Drept civil I, Drept civil
II, Drept comercial I, Drept comercial II (Facultatea de drept, Departamentul de
drept privat), comisia de concurs a avut următoarea componenţă: prof. univ. dr.
Viorel Roş, Director al Departamentului de drept privat, Universitatea „Nicolae
Titulescu” din Bucureşti – preşedinte; prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rector al
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti - membru; prof. univ. dr. Liviu
Stănciulescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – membru; conf.
univ. dr. Vasile Nemeş, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti –
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membru; conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din
Bucureşti – membru.
Pentru postul de Asistent, poziţia 22, disciplinele: Drept civil I, Drept civil
II, Dreptul comerţului internaţional (Facultatea de drept, Departamentul de
drept privat), comisia de concurs a avut următoarea componenţă: prof. univ. dr.
Viorel Roş, Director al Departamentului de drept privat, Universitatea „Nicolae
Titulescu” din Bucureşti – preşedinte; prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Rector al
Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti - membru; prof. univ. dr. Liviu
Stănciulescu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti – membru; conf.
univ. dr. Vasile Nemeş, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti –
membru; conf. univ. dr. Gabriel Uluitu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din
Bucureşti – membru.
Pentru postul de Lector, poziţia 25, disciplina: Educaţie fizică (Facultatea
de Ştiinţe sociale şi administrative, Departamentul de Ştiinţe politice şi
administrative), comisia de concurs a avut următoarea componenţă: prof. univ.
dr. Mihai Adrian Hotcă – preşedinte; prof. univ. dr. Alina-Mihaela Stoica,
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Bucureşti –
membru; lect. univ. dr. Monica Sakizlian, Departamentul de Educaţie Fizică şi
Sport, Universitatea din Bucureşti – membru; prof. univ. dr. Marian Dragomir,
Facultatea de Educaţie şi Sport, Universitatea din Craiova - membru; lect. univ.
dr. Cosma Germina, Facultatea de Educaţie şi Sport, Universitatea din Craiova
– membru.
Calendarul de desfăș urare a concursului a fost următorul:
 Publicarea posturilor scoase la concurs în Monitorul Oficial: 25
noiembrie 2015
 Perioada de înscriere: 25 noiembrie 2015 – 5 februarie 2016
 Stabilirea componenţei comisiilor de concurs: 25 noiembrie 2015 – 16
decembrie 2015
 Transmiterea către ministerul de resort a deciziei rectorului privind
stabilirea componenţei comisiilor de concurs: 18 decembrie 2015
 Avizarea dosarelor de concurs de către departamentul juridic: 8 februarie
2016-12 februarie 2016
 Publicarea pe pagina web a concursului şi pe pagina web a universităţii a
cv - urilor candidaţilor şi a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor
minimale : 12 februarie 2016
 Publicarea pe pagina web a universităţii a zilelor şi a locului de
desfăşurare a probelor de concurs: 15 februarie 2016 - 19 februarie 2016
 Transmiterea dosarelor de concurs membrilor comisiilor de concurs: 15
februarie 2016 - 19 februarie 2016
 Perioada de desfăşurare a concursului: 29 februarie 2016 – 4 martie 2016
 Avizarea raportului asupra concursului în consiliul facultăţii: 7-8 martie
2016
 Comunicarea rezultatelor: 8 martie2016
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Depunerea contestaţiilor: 9 martie 2016 – 16 martie 2016
Soluţionarea contestaţiilor: 17 martie 2016
Avizarea rezultatelor finale în consiliul facultăţii: 18 martie 2016
Aprobarea rezultatelor finale în senatul universitar: 22-23 martie 2016
Comunicarea rezultatelor finale: 23 martie 2016
Numirea pe post: 1 octombrie 2016
Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. Pentru
postul de conferenţiar, poziţia 8 din statul de funcţii al Departamentului de
Ştiinţe penale, disciplinele: Criminalitate informatică, Drept penal Partea
specială I, Drept penal Partea specială II, la concurs s-a înscris dl Maxim
Dobrinoiu.
Prelegerea publică s-a desfăşurat în data de 03.03.2016, între orele 17.00 şi
18.00, la sediul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Sala senatului.
În cadrul prelegerii publice, dl Maxim Dobrinoiu şi-a prezentat cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: participarea
cu comunicări la conferinţe ştiinţifice organizate de Universitate; desfăşurarea de
activităţi didactice la disciplinele Criminalitate informatică în calitate de cadru
didactic asociat în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu”
din Bucureşti; dar şi elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice de referinţă
pentru domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice. Dl Maxim
Dobrinoiu a prezentat elementele esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei
universitare, astfel: intenţia de a aprofunda problemele teoretice şi practice din
cadrul disciplinelor cuprinse în profilul postului şi de preocupare pentru
dezvoltarea de metode şi strategii care să contribuie la un cât mai bun transfer
de cunoaştere de către studenţi; preocuparea pentru a îndeplini criteriile de
evaluare pentru gradul didactic următor, dar şi preocuparea de a îşi menţine
competenţa profesională pe un domeniu de nişă; implicarea în activităţile
organizate şi desfăşurate de către Departamentul de Ştiinţe penale. Din partea
comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate întrebări
candidatului, la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire la
prelegerea publică). În urma desfăşurării probei prelegerii publice, membrii
comisiei de concurs au acordat candidatului Maxim Dobrinoiu nota 9.80.
Proba practică s-a desfăşurat în data de 03.03.2016, între orele 18.00 şi
19.00, la sediul Universităţii, Amfiteatrul 2. În cadrul probei practice, dl Maxim
Dobrinoiu a desfăşurat activităţi de predare (curs) cu studenţii ciclului de
master, Ştiinţe penale. Tema cursului a fost: Infracţiuni de fals în domeniul
informatic. În urma desfăşurării probei practice, comisia de concurs a acordat
candidatului Maxim Dobrinoiu nota 9.60.
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei de
examen, se pot consemna următoarele aprecieri:
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere
dubla calitate pe care candidatul o are: inginer de calculatoare şi jurist care îi
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permit acestuia să îşi creeze competenţe specializate şi avizate pe domeniile
intitulate „drept IT şi criminalitate informatică”;
- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au
observat că domeniul criminalităţii informatice abordat cu predilecţie de către
candidat are nevoie de eforturile de explicare şi interpretare juridică a unor
situaţii concrete, motiv pentru care demersurile acestuia sunt lăudabile;
- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au
apreciat prezenţa dlui Maxim Dobrinoiu la numeroase manifestări din
domeniul dreptului penal şi criminalităţii informatice.
În concluzie, comisia de concurs a constat că dl Maxim Dobrinoiu
îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 13 din Metodologia Universităţii
„Nicolae Titulescu” din Bucureşti pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de
conferenţiar, poziţia 8 din statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe penale,
disciplinele: Criminalitate informatică, Drept penal Partea specială I, Drept
penal Partea specială II.
Pentru postul de lector, poziţia 11 din statul de funcţii al Departamentului
de Ştiinţe penale, disciplinele: Elemente de organizare judiciară în materie
penală, Instituţii de drept procesual penal, Instituţii de drept procesual penal I,
Instituţii de drept procesual penal II, la concurs s-a înscris dna Rodica Aida
Popa.
Prelegerea publică s-a desfăşurat în data de 02.03.2016, între orele 17.00 şi
18.00, la sediul Universităţii, Sala Senatului.
În cadrul prelegerii publice, dna Rodica Aida Popa şi-a prezentat cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare, după cum urmează: participarea
cu comunicări la conferinţe ştiinţifice organizate de Uniunea Naţională a
Barourilor din România, Uniunea Juriştilor din România, precum şi de
Institutul Naţional pentru Pregătirea Profesională a Avocaţilor; respectiv
desfăşurarea de activităţi didactice la disciplinele Drept procesual penal şi
Instituţii de drept procesual penal în calitate de cadru didactic asociat în cadrul
Facultăţii de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; activitatea
de practician la cel mai înalt nivel în calitate de judecător al Secţiei penale a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dna Rodica Aida Popa a prezentat elementele
esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare, astfel: activitatea de
practician, ca judecător, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de cadru didactic
universitar vor crea premisele elaborării de monografii, valoroase din punct de
vedere teoretic şi practic; participarea la proiecte universitare derulate de
Facultatea de drept din cadrul Universităţii; participarea la Conferinţa CKS
organizată de către Universitate. Din partea comisiei de concurs şi a publicului
prezent au fost adresate întrebări candidatului, la care aceasta a răspuns (a se
vedea raportul cu privire la prelegerea publică). În urma desfăşurării probei
prelegerii publice, membrii comisiei de concurs au acordat candidatei Rodica
Aida Popa nota 9.40.
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Proba practică s-a desfăşurat în data de 02.03.2015, între orele 18.00 şi
19.00, la sediul Universităţii, Amfiteatrul 1 (parter).
În cadrul probei practice, dna Rodica Aida Popa a desfăşurat activităţi de
predare (curs) cu studenţii ciclului de master, Ştiinţe penale. Tema cursului a
fost: Judecătorul de drepturi şi libertăţi; Judecătorul de cameră preliminară|;
Organizarea şi funcţionarea instanţelor (judecătorii, tribunale, curţi de apel).
În urma desfăşurării probei practice, comisia de concurs a acordat
candidatei Rodica Aida Popa nota 9.60.
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei de
examen, se pot consemna următoarele aprecieri:
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere
experienţa profesională a candidatei, capacitatea de a îndruma studenţi sau
tineri cercetători observată cu ocazia desfăşurării activităţilor din cadrul
Universităţii, apreciate ca fiind conforme cu cerinţele calitative impuse de
instituţie;
- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au avut
în vedere relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatei diseminate
către mediul academic şi al practicienilor din domeniul dreptului penal;
- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au
apreciat că experienţa profesională a dnei Rodica Aida Popa, rezultatele
cercetării acesteia îndreptăţesc candidatura pentru ocuparea postului didactic
de lector universitar.
În concluzie, comisia de concurs a constat că dna Rodica Aida Popa
îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 12 din Metodologia pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă
nedeterminată postul de lector, poziţia 11 din statul de funcţii al
Departamentului de Ştiinţe penale, disciplinele: Elemente de organizare
judiciară în materie penală, Instituţii de drept procesual penal, Instituţii de
drept procesual penal I, Instituţii de drept procesual penal II.
Pentru postul de asistent, poziţia 21 din statul de funcţii al
Departamentului de drept privat, disciplinele Drept civil I, Drept civil II, Drept
comercial I, Drept comercial II, la concurs s-a înscris dna Gabriela Fierbinţeanu.
Prelegerea publică s-a desfăşurat în data de 02.03.2016, între orele 14.0015.00, la sediul Universităţii, Sala senatului. În cadrul prelegerii publice, dna
Gabriela Fierbinţeanu şi-a prezentat cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare, după cum urmează: formarea şi executarea obligaţiilor
în raporturile juridice dintre profesionişti, specificul acestor raporturi, noutăţile
Codului civil etc. În continuare, dna Gabriela Fierbinţeanu a prezentat
elementele esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei didactice. Din partea
comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate întrebări candidatei,
la care aceasta a răspuns (a se vedea raportul cu privire la prelegerea publică).
În urma desfăşurării probei prelegerii publice, membrii comisiei de concurs au
acordat candidatei Gabriela Fierbinţeanu nota 10.00.
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Proba practică (conducere seminar) s-a desfăşurat în data de 02.03.2016,
între orele 15.00-16.00, la sediul Universităţii, sala 12. Dna Gabriela Fierbinţeanu
a desfăşurat activităţi de seminar cu studenţii programului de studii Drept, la
disciplina Drept comercial II. Tema seminarului a fost Regulile speciale privind
formarea şi executarea obligaţiilor în raporturile juridice dintre profesionişti
comercianţi. În urma desfăşurării probei practice, comisia de concurs a acordat
candidatei Gabriela Fierbinţeanu nota 10.00.
Proba scrisă s-a desfăşurat în data de 02.03.2016, între orele 16.00-17.00, la
sediul Universităţii, sala 49. În urma desfăşurării probei scrise, comisia de
concurs a acordat candidatei Gabriela Fierbinţeanu nota 10.00.
Având în vedere toate aceste aspecte, la care se adaugă conţinutul
referatelor de apreciere ale membrilor comisiei de concurs, s-a constat că dna
Gabriela Fierbinţeanu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 11 din
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante,
putând să ocupe pe perioadă nedeterminată postul de asistent, poziţia 21 din
statul de funcţii al Departamentului de drept privat, disciplinele Drept civil I,
Drept civil II, Drept comercial I, Drept comercial II.
Pentru postul de asistent, poziţia 22 din statul de funcţii al
Departamentului de drept privat, disciplinele Drept civil I, Drept civil II,
Dreptul comerţului internaţional, nu s-a înscris niciun candidat.
Pentru postul de asistent, poziţia 13 din statul de funcţii al
Departamentului de drept public, disciplinele Drept constituţional, Instituţii
politice la concurs s-au înscris dl Mrejeru Bogdan Constantin şi dna Bărbăţeanu
Valentina.
Prelegerea publică s-a desfăşurat în data de 29.02.2016, între orele 14.00 şi
16.00, la sediul Universităţii, Sala Senatului. În cadrul prelegerii publice, dl
Mrejeru Bogdan Constantin şi dna Bărbăţeanu Valentina şi-au prezentat cele
mai semnificative rezultate profesionale anterioare. Dl Mrejeru Bogdan
Constantin a avut în vedere finalizarea tezei de doctorat, publicarea de articole
si cărţi de specialitate, respectiv intenţiile de dezvoltare a unei cariere didactice.
Dna Bărbăţeanu Valentina, de asemenea, a avut în vedere finalizarea studiilor
universitare de doctorat, publicarea de articole si cărţi de specialitate, respectiv
intenţiile de dezvoltare a unei cariere didactice. Dl Mrejeru Bogdan Constantin
şi dna Bărbăţeanu Valentina au prezentat elementele esenţiale ale planului de
dezvoltare a carierei universitare. Dl Mrejeru Bogdan Constantin a avut în
vedere încurajarea studenţilor să descopere aspecte noi si sa se pună în valoare
şi promovarea în cadrul seminarelor a unor metode activ-participative, centrate
pe student. Dna Bărbăţeanu Valentina a menţionat despre dezvoltarea unei
strategii didactice prin care sa sublinieze importanta dreptului constituţional in
ansamblul ramurilor de drept, încurajarea studenţilor sa participe la sesiunile
de comunicării ştiinţifice şi relaţionarea eficientă cu studenţii. Din partea
comisiei de concurs şi a publicului prezent au fost adresate întrebări
candidaţilor, la care aceştia au răspuns (a se vedea raportul cu privire la
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prelegerea publică). În urma desfăşurării probei prelegerii publice, comisia de
concurs a acordat candidatului Mrejeru Bogdan Constantin calificativul APT, cu
media generală 9.00 si candidatului Bărbăţeanu Valentina calificativul APT, cu
media generală 9.00.
Proba practică (conducere seminar) s-a desfăşurat în data de 01.03.2016,
între orele 10.00 şi 12.00 la sediul Universităţii, sala 5. În cadrul probei practice,
candidaţii au desfăşurat activităţi de seminar cu studenţii programului de studii
Drept, învăţământ cu frecvenţă. Tema seminarului a fost Organizarea statală a
puterii. În urma desfăşurării probei practice, comisia de concurs a acordat
candidatului Mrejeru Bogdan Constantin calificativul APT, cu media generală
9.00 si candidatului Bărbăţeanu Valentina calificativul APT, cu media generală
9.60.
Proba scrisă s-a desfăşurat în data de 01.03.2016., între orele 13.00 şi 15.00,
la sediul Universităţii, sala 11. În cadrul probei scrise, candidaţii au tratat
următorul subiect: Constituţie, constituţionalism, constituţionalizare ( concepte
si corelaţii). Mrejeru Bogdan Constantin a obţinut calificativul APT, cu media
generală 9.00 si Bărbăţeanu Valentina calificativul APT, cu media generală 9.60.
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei de
examen, se pot consemna următoarele aprecieri:
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere
experienţa profesională a candidaţilor, capacitatea candidaţilor de a îndruma
studenţii;
- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au avut
în vedere: relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidaţilor,
capacitatea candidaţilor de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către
studenţi, în primul rând, si către mediul juridic, în al doilea rând;
- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au
apreciat că: experienţa dnei Bărbăţeanu Valentina şi rezultatele cercetării
acesteia îndreptăţesc candidatura pentru ocuparea postului de asistent
universitar iar a dlui Mrejeru Bogdan Constantin şi rezultatele cercetării
acesteia nu îndreptăţesc candidatura acestuia pentru ocuparea postului de
asistent universitar.
În concluzie, comisia de concurs a constat că dna Bărbăţeanu Valentina
îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 11 din Metodologia pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă
nedeterminată postul de asistent universitar, poziţia 13 din statul de
funcţii al Departamentului de drept public, disciplinele Drept constituţional,
Instituţii politice.
Pentru postul de lector, poziţia 25 din statul de funcţii al Departamentului
de Ştiinţe politice şi administrative, disciplina Educaţie fizică la concurs s-a
înscris dna Maria Lulescu.
Prelegerea publică s-a desfăşurat în data de 03.03.2016, între orele 12.00 şi
13.00, la sediul Universităţii, Sala Senatului. În cadrul prelegerii publice, dna
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Maria Lulescu şi-a prezentat cele mai semnificative rezultate profesionale
anterioare, după cum urmează: finalizarea tezei de doctorat în ştiinţele
educaţiei; publicarea de studii şi articole (ca prim autor sau coautor);
participarea la conferinţe internaţionale. De asemenea, dna Maria Lulescu a
prezentat elementele esenţiale ale planului de dezvoltare a carierei universitare,
astfel: doreşte să orienteze activitatea desfăşurată cu studenţii punându-se un
accent deosebit pe competenţele studenţilor, în funcţie de: nivelul de
competenţe cognitive, psihomotrice şi afective; doreşte să dezvolte metode şi
tehnici de predare-învăţare în baza următoarelor criterii: competenţe, obiective,
conţinuturi, semestre, vârsta; doreşte să participe la manifestări naţionale şi
internaţionale din cadrul Universităţii. Din partea comisiei de concurs şi a
publicului prezent au fost adresate întrebări candidatului, la care aceasta a
răspuns (a se vedea raportul cu privire la prelegerea publică). În urma
desfăşurării probei prelegerii publice, comisia de concurs a acordat candidatei
Maria Lulescu calificativul APT, cu media generală 10.00.
Proba practică (lecţia deschisă) s-a desfăşurat în data de 03.03.2016, între
orele 13.00 şi 14.00, la sediul Universităţii, Sala de sport. În cadrul lecţiei
deschise, dna Maria Lulescu a desfăşurat activităţi de predare (curs) cu
studenţii programului de studii Drept. Tema cursului a fost: Sisteme de
acţionare practicate în dezvoltarea şi consolidarea fizică armonioasă (D.F.A.) în
activitatea de Educaţie fizică universitară. În urma desfăşurării probei lecţiei
deschise, comisia de concurs a acordat candidatei Maria Lulescu calificativul
APT, cu media generală 10.00.
În ceea ce priveşte referatele de apreciere redactate de membrii comisiei de
examen, se pot consemna următoarele aprecieri:
- la evaluarea competenţei didactice, membrii comisiei au avut în vedere
experienţa profesională a candidatei;
- la evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică, membrii comisiei au avut
în vedere relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatei, capacitatea
de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul ştiinţific ori de a
populariza propriile rezultate ştiinţifice precum şi capacitatea candidatei de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acesteia, în funcţie de
specificul domeniului candidatei;
- la evaluarea prestigiului profesional, membrii comisiei de concurs au
apreciat că experienţa didactică a dnei Maria Lulescu, precum şi rezultatele
cercetării acesteia îndreptăţesc candidatura pentru ocuparea postului didactic
de lector universitar.
În concluzie, comisia de concurs a constat că dna Maria Lulescu
îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 12 din Metodologia pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante, putând să ocupe pe perioadă
nedeterminată postul de lector, poziţia 25, disciplinele Educaţie Fizică
(Drept, an I, sem. I şi sem. II); Educaţie Fizică (Drept, an II, sem. I şi sem. II),
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Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Administrative din cadrul Facultăţii de
Ştiinţe sociale şi administrative.
Rapoartele asupra concursurilor au fost aprobate prin decizie a comisiei
de concurs, fiind semnate de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de
către preşedintele comisiei.
Consiliile facultăţilor au analizat respectarea procedurilor stabilite prin
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea de
Guvern nr. 457/4.052011 şi modificată prin Hotărârea de Guvern nr.
36/6.02.2013 şi Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi
de cercetare vacante şi au avizat rapoartele asupra concursurilor.
Senatul universitar, a aprobat rapoartele asupra concursurilor didactice
prin Hotărârea nr. 12/24.03.2016.
Urmare a parcurgerii procedurii de concurs, cadrele didactice care au
câştigat concursul au fost numite pe post, prin decizie a rectorului, începând cu
data de 01.10.2016.
Decizia de numire şi de acordare a gradului didactic împreună cu raportul
de concurs au fost trimise ministerului de resort şi Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în
termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire, conform art.
28 alin. (2) din Metodologia Universităţii pentru ocuparea prin concurs a
posturilor didactice vacante.
7. Rezultatele activităţilor de cercetare pentru anul calendaristic 2016
Activitatea de cercetare ştiinţifică este raportată pentru anul calendaristic
2016.
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 cercetaredezvoltare din panel-urile Ştiinţe juridice, Sociologie, Ştiinţe politice şi
administrative, Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor (cadrele didactice
sunt împărţite în prealabil pe categorii).
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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.

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.
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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 ș tiinţelor sociale.

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

Fig. 3. Înregistrare adăugată în aplicaţie

Toate înregistrările adăugate pot fi vizualizate şi descărcate din zona
“Raport completare secţiuni” (fig. 4).
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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.
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 X-a ediţii a Conferinţei ştiinţifice
internaţionale CKS – Challenges of the Knowledge Society (20-21.05.2016),
manifestarea a fost organizată de Universitate, 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, Finanţe
şi Contabilitate, Administrarea afacerilor şi Marketing), Ştiinţe sociale şi
administrative (Ştiinţe politice, studii europene şi relaţii internaţionale,
Administraţie publică şi Educaţie şi Sociologie ), respectiv IT în ştiinţele sociale.
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Revista Challenges of the Knowledge Society, ediţia 2016, a grupat studiile
evaluate pozitiv de comitetul ştiinţific al conferinţei. Revista este indexată în 5
baze de date ştiinţifice, internaţionale, recunoscute de ministerul de resort,
după cum urmează: Ulrich’s, DOAJ, Index Copernicus, ProQuest si EBSCOCEEAS.
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, 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
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 şi bază materială şi 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 sub
auspiciile CSJESA – Centrul de studii juridice, economice şi socioadministrative. CSJESA are un regulament de organizare şi funcţionare care
pune accent deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu ciclul de studii de
licenţă, masterale şi doctorale. Centrul de studii juridice, economice şi socioAdministrative (CSJESA) este atestat să desfăşoare activităţi de cercetaredezvoltare prin Decizia Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr.
9696/14.07.2008.
De asemenea, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul
centrelor de cercetare ale facultăţilor, care sunt părţi componente ale CSJESA,
ale căror statute şi regulamente de organizare şi funcţionare pun accent
deosebit pe cercetarea desfăşurată în legătură cu ciclul de studii de licenţă şi
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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.
Cu referire la atragerea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică,
Universitatea a continuat să organizeze CONSTANT - Conferinţa studenţească
anuală “Nicolae Titulescu”, în parteneriat cu Universitatea din Miskolc,
Ungaria. Astfel, în perioada 22-23.04.2016 s-a desfăşurat ediţia a VI-a a acestei
manifestări ştiinţifice studenţeşti, cu implicarea şi a Fundaţiei de Drept şi Relaţii
Internaţionale “Nicolae Titulescu”, respectiv a Editurii Universităţii “Nicolae
Titulescu” din Bucureşti. Ne-am bucurat şi de aceasta dată, de participarea
studenţilor de la mai multe universităţi din ţară ori străinătate. În cadrul
conferinţei a fost prezentă şi în acest an, o delegaţie compusă din nouă studenţi
din partea Facultăţii de drept a Universităţii din Miskolc, Ungaria, delegaţie
condusă de prof. Zoltan Varga. La cele trei secţiuni ale CONSTANT (drept,
ştiinţe economice şi ştiinţe sociale şi administrative) au participat 119 studenţi/
masteranzi, după cum urmează: Drept penal - 20 studii (25
studenţi/masteranzi); Drept privat - 12 studii (15 studenţi/masteranzi); Drept
public - 24 studii (31 studenţi/masteranzi); ştiinţe economice - 18 studii (21
studenţi/masteranzi); ştiinţe sociale şi administrative - 16 studii (20 studenţi/
masteranzi).
Remarcăm faptul că la această ediţie a VI-a a conferinţei CONSTANT au
fost prezente 6 universităţi: Universitatea din Miskolc Ungaria (Facultatea de
Drept); Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (Facultatea de Drept);
Universitatea de Stat “B. P. Haşdeu”, Cahul, Republica Moldova (Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică, Specialitatea Drept); Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative, Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice);
Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Drept); Universitatea “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu (Facultatea de Ştiinţe economice). Competiţia a fost
strânsă iar cele mai bune lucrări au fost premiate.
8. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul Universităţii
În Universitate 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.
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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.
Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale (SEAQ), furnizate
de Universitate, funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a ordinelor
ministerului de resort cu privire la calitatea serviciilor educaţionale, precum şi a
standardelor de calitate. Acesta cuprinde o structură organizatorică, precum şi
un ansamblu de reguli (criterii) şi principii de evaluare a calităţii procesului de
învăţământ. Un loc aparte în sistemul de asigurare a calităţii îl ocupă Comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care gestionează întreaga problematică
privitoare la cultura calităţii şi care pune la dispoziţia comunităţii academice
informaţiile şi instrumentele referitoare la acest domeniu. Începând din anul
2014 toate documentele relevante referitoare la calitate se regăsesc pe platforma
bidirecţională Elis astfel încât toţi membrii comunităţii academice au
posibilitatea să se documenteze cu privire la ele.
Universitatea beneficiază şi de o comisie de evaluare şi asigurare a calităţii
care elaborează un raport anual prezentat şi aprobat de către senatul
universitar.
Este implementată Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din
Universitate (Cod DEAC MT-03) incluzând: evaluarea activităţii didactice de
către studenţi, evaluarea colegială a cadrelor didactice, evaluarea colegială,
autoevaluare şi evaluarea efectuată de către directorul de departament.
Rezultatele acestor evaluări sunt centralizate şi prelucrate de comisiile de
evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi de cercetare care funcţionează la
nivelul fiecărui departament, fiind reflectate în tabelul performanţelor. Pentru
performanţe deosebite cadrele didactice pot fi recompensate în conformitate cu
metodologia internă adoptată în cadrul Universităţii.
Pentru evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică se întocmesc rapoarte
anuale la nivelul fiecărei facultăţi şi la nivelul Universităţii. Rapoartele sunt puse
la dispoziţia întregii comunităţi academice prin publicarea pe pagina web a
CSJESA.
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
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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, rezultatele sondajului fiind prelucrate şi prezentate membrilor
mediului academic. În urma procesării acestor rezultate a rezultat că peste 70%
din studenţi sunt mulţumiţi de mediul în care îşi desfăşoară activitatea.
În vederea asigurării calităţii, Universitatea:
- dispune de un corp profesional bine pregătit, cu experienţă, care să ţină
seama de necesităţile studenţilor apărute în procesul de învăţământ;
- instituie practica examinării continue a calităţii, sesizării deficienţelor
apărute pe parcurs şi înlăturării acestora, preocuparea permanentă pentru
îmbunătăţirea procesului de învăţământ;
- cooperează cu asociaţiile studenţeşti, precum şi cu instituţii
guvernamentale şi neguvernamentale implicate în activitatea de educaţie sau
cercetare, pentru a elabora principiile şi practicile eficace în materie de
asigurare a calităţii şi a le aplica în cadrul Universităţii;
- cooperează cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate
în activitatea de educaţie sau cercetare pentru îmbunătăţirea schimbului de
informaţii şi colaborarea cu institute similare din alte ţări, în special cu cele din
Uniunea Europeană;
- oferă informaţii fiabile persoanelor interesate – studenţi, societate civilă
etc.
– referitoare la statutul juridic al Universităţii, programele şi condiţiile de
învăţământ, obţinerea diplomelor, cursurile oferite, mecanismele de asigurare a
calităţii, ca şi orice alte informaţii pertinente propuse în codurile de bune
practici din acest domeniu;
- promovează şi stimulează parteneriate cu instituţii de învăţământ şi
cercetare, precum şi orice alte forme de cooperare care vizează întărirea
capacităţilor universităţii în domeniul învăţământului superior şi cercetării
fundamentale sau aplicative.
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune
corectivă continuă, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite
proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. Calitatea
procesului educaţional este asigurată prin următoarele procese: a) planificarea
şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; b) monitorizarea
rezultatelor; c) evaluarea internă a rezultatelor; d) evaluarea externă a
rezultatelor; e) îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.
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9. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de
cercetare
În cadrul Universităţii este înfiinţată şi funcţionează Comisia de etică şi
deontologie 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. Comisia funcţionează în baza regulamentului propriu şi îşi
ghidează activitatea după Codul eticii, parte integrantă a Cartei universitare.
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară îşi desfăşoară
activitatea în temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi al Codului de etică
şi deontologie profesională universitară, parte integrantă a Cartei universitare.
Până la data de 15.09.2016, componenţei Comisiei de etică şi deontologie
profesională universitară a fost următoarea: conf. univ.dr. Vasile NEMEŞ
(preşedinte); conf. univ. dr. Costel STANCIU (membru); lect. univ. dr. Diana
NEAGA (membru); economist Elena STRUGARU (membru); bibliotecar Crina
STAN (membru); student Ciprian Alexandru BOTEZATU (membru); student
Alma Ruxandra DIMA (membru). Prin Hotărârea senatului universitar nr.
59/15.09.2016, componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională
universitară s-a modificat, după cum urmează: conf. univ.dr. Vasile NEMEŞ
(preşedinte); conf. univ. dr. Costel STANCIU (membru); lect. univ. dr. Dan
VELICU (membru); asist. univ. dr. Paul George BUTA (membru); student
doctorand Andreea LIVĂDARIU (membru).
Activitatea Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară.
În data de 20.04.2016, Comisia a soluţionat sesizarea studentei Benko Ida
formulată împotriva studentului Jinga Viorel Marian. Între cei doi, colegi la
Facultatea de drept în anul al III-lea de studii (învăţământ cu frecvenţă), s-a
petrecut un incident în data de 16.12.2015, când dl student Jinga Viorel Marian a
agresat-o fizic pe dra studentă Benko Ida. Cei doi au fost ascultaţi în cadrul
şedinţei, ocazie cu care dl student Jinga Viorel Marian a recunoscut incidentul, a
declarat că îi pare nespus de rău pentru ce s-a întâmplat şi şi-a luat
angajamentul că nu va mai crea astfel de situaţii în cadrul Universităţii. De
asemenea, studentul Jinga şi-a exprimat disponibilitatea de a lua legătura cu
doamna profesor Elena Nedelcu în vederea consilierii, în cadrul CCOC (Centru
de consiliere şi orientare în carieră). Analizând sesizarea şi relatările celor doi
studenţi şi având în vedere regretul exprimat şi angajamentul asumat de către
student, comisia de etică a decis MUSTRAREA studentului Jinga Viorel Marian.
În data de 21.10.2016, Comisia s-a întrunit pentru a soluţiona sesizarea
formulată de dl Gabriel Bucur, prin care acesta a solicitat „să se supună analizei
lucrarea de doctorat intitulată „Administrarea societăţii pe acţiuni” susţinută de dl
Daghie Dragoş Mihail, domiciliat în Galaţi, b-dul Siderurgiştilor nr. 17, bl. C2, ap. 22
sub coordonarea dlui prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru”. Preşedintele Comisiei,
dl conf. univ. dr. Vasile Nemeş, a adus la cunoştinţa membrilor că a făcut parte
din comisiile de îndrumare şi susţinere publică a tezei de doctorat a dlui Daghie
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Dragoş Mihail, motiv pentru care înţelege să se abţină de la deliberările
Comisiei. Comisia, prin membrii prezenţi, a luat act de abţinerea dlui
Preşedinte, conf univ. dr. Vasile Nemeş, motiv pentru care lucrările Comisiei au
fost conduse de conf. univ. dr. Costel Stanciu, în calitate de Preşedinte. După
analiza sesizării, Comisia a decis că soluţionarea sesizării în discuţie nu este de
competenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară a
Universităţii.
10. 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
scoase la concurs se postează pe site-ul universităţii şi sunt publicate în
Monitorul Oficial al României, aşa cum prevăd documentele relevante în
domeniu (pentru analiza desfăşurării concursurilor organizate pentru ocuparea
posturilor didactice vacante a se vedea punctul 6 din prezentul raport,
„Posturile scoase la concurs în anul universitar 2015-2016).
11. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile
anterioare
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, prin intermediul cărora se asigură efectuarea 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
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. În
ceea ce priveşte rezultatele la concursul organizat pentru admiterea la Institutul
Naţional al Magistraturii, Universitatea se plasează pe locul 5 la nivel naţional.
În vederea creşterii gradului de angajabilitate a absolvenţilor, a fost
înfiinţat şi funcţionează activ Centrul de consiliere şi orientare în carieră CCOC. În cadrul său sunt organizate dezbateri şi întâlniri cu reprezentanţii
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potenţialilor angajatori sau cu intermediari care operează pe piaţa muncii.
Centrul prezintă rapoarte de activitate anuale.
Universitatea realizează, pe baza procesului de monitorizare a inserţiei
socio-profesionale a absolvenţilor săi, evaluarea obiectivă a
utilităţii
programelor de studii/specializărilor, evaluarea concordanţei dintre obiectivele
Universităţii cu cele stabilite la nivel local, regional, naţional şi european.
În acelaşi timp se realizează o situaţie statistică centralizată atât la nivelul
Universităţii, cât şi la nivelul facultăţilor. Informaţiile obţinute au în vedere
funcţia ocupată, domeniul de activitate, denumirea societăţii, instituţiei sau a
persoanei juridice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea absolvenţii
Universităţii (toate programele de studii - licenţă, masterat şi doctorat) - cât şi
feed-back-ul acestora cu privire la aprecierea cunoştinţelor teoretice, respectiv a
abilităţilor practice dobândite în timpul studiilor.
Aceste informaţii sunt centralizate la un an de la absolvirea studiilor.
În realizarea eficientă a monitorizării inserţiei socio-profesionale a
absolvenţilor se reactualizează datele de contact ale studenţilor din anii
terminali, urmând ca studiul să se aplice telefonic şi prin intermediul poştei
electronice. De asemenea, în etapa de depunere a dosarului pentru susţinerea
examenului de licenţă este necesară verificarea, respectiv actualizarea datelor
de contact a studenţilor înscrişi în anii terminali, respectiv informarea acestora
cu privire la importanţa derulării acestor studii pentru adaptarea ofertei
educaţionale la standardele naţionale/europene/internaţionale.
Pentru realizarea monitorizării şi analizei inserţiei socio-profesionale a
studenţilor Universităţii, la nivelul senatului universitar funcţionează Comisia
privind monitorizarea traseului profesional al absolvenţilor. Atribuţiile
Comisiei sunt următoarele: realizarea unor analize care să permită ajustarea
activităţilor didactice corelate cu cerinţele de pe piaţa muncii; vine în
întâmpinarea viitorilor absolvenţi prin prezentarea publică a rezultatelor în
vederea unei bune adaptări a acestora la cerinţele pieţei muncii prin
diseminarea experienţelor deja acumulate ale celor care au răspuns la
chestionarele cercetării; elaborează modalităţile şi responsabilităţile pentru
identificarea încadrării absolvenţilor în domeniile profesionale corespunzătoare
programelor de studii parcurse şi în urmărirea traseelor lor profesionale; pune
la dispoziţia conducerii Universităţii, respectiv facultăţilor, a unui feed-back în
ceea ce priveşte absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii.
Facultatea de drept. În urma prelucrării fişelor completate de absolvenţi, a
rezultat următoarea situaţie de ansamblu:

prin centralizarea a 614 fişe, în ceea ce priveşte absolvenţii studiilor
universitare de licenţă se constată că 432 erau angajaţi la momentul
completării fişei (reprezentând 70,36%) şi 182 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 29,64%);

prin centralizarea a 110 fişe completate de absolvenţii studiilor
universitare de master reiese că 72 erau angajaţi la momentul
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completării fişei (reprezentând 65,45%) şi 38 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 34,55%).

din totalul de 724 fişe completate şi centralizate ale absolvenţilor
studiilor programelor de licenţă şi master rezultă că 504 erau angajaţi
la momentul completării fişei (reprezentând 69,61%) şi 220 nu erau
angajaţi la momentul completării fişei (reprezentând 30,39%).
Facultatea de Ştiinţe economice (Facultatea de economie şi administrare
a afacerilor). În urma prelucrării fişelor completate de absolvenţi a rezultat
următoarea situaţie de ansamblu:

prin centralizarea a 54 fişe, în ceea ce priveşte absolvenţii studiilor
universitare de licenţă se constată că 36 erau angajaţi la momentul
completării fişei (reprezentând 66,67%) şi 18 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 33,33%)

prin centralizarea a 95 fişe completate de absolvenţii studiilor
universitare de master reiese că 79 erau angajaţi la momentul
completării fişei (reprezentând 83,16%) şi 16 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 16,84%)

din totalul de 149 fişe completate şi centralizate ale absolvenţilor
studiilor programelor de licenţă şi master rezultă că 115 erau
angajaţi la momentul completării fişei (reprezentând 77,18%) şi 34
nu erau angajaţi la momentul completării fişei (reprezentând
22,82%).
Facultatea de Ştiinţe sociale şi administrative (Facultatea de relaţii
internaţionale şi administraţie). În urma prelucrării fişelor completate de
absolvenţi a rezultat următoarea situaţie de ansamblu:

prin centralizarea a 71 fişe, în ceea ce priveşte absolvenţii studiilor
universitare de licenţă se constată că 53 erau angajaţi la momentul
completării fişei (reprezentând 74,65%) şi 18 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 25,35%)

prin centralizarea a 46 fişe completate de absolvenţii studiilor
universitare de master reiese că 41 erau angajaţi la momentul
completării fişei (reprezentând 89,13%) şi 5 nu erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 10,87%)

din totalul de 117 fişe completate şi centralizate ale absolvenţilor
studiilor programelor de licenţă şi master rezultă că 94 erau angajaţi la
momentul completării fişei (reprezentând 80,34%) şi 23 nu erau
angajaţi la momentul completării fişei (reprezentând 19,66%).
12. Mobilităţile Erasmus +
Buget. În anul universitar 2015-2016 contractul financiar între Universitate
şi ANPCDEFP, cu nr. 2015-1-RO01-KA103-014362, din iunie 2015, a prevăzut
suma de 55, 365. Euro. Rata de absorbţie a bugetului alocat a fost de 94.30 %.
Pe cele cinci capitole de finanţare, sumele au fost împărţite după cum
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urmează:
Buget

Suma alocată

Sumă absorbită

1 SMP - mobilităţi studenţi practică

13,475

19,755

146.60%

2 SMS - mobilităţi studenţi studii

30,000

19248

68.56%

3 STA - mobilităţi personal predare

960

880

91.67%

4 STT - mobilităţi personal formare

2,880

2,955

102.60%

5 SOM- sprijin pentru organizare
mobilităţi

8,050

8,050

100%

55,365

52,208

94.30%

TOTAL

Procent

Pentru anul universitar 2016-2017, contractul financiar între Universitate şi
ANPCDEFP, cu nr. 2016-1-RO01-KA103-023424, din iunie 2016, prevede suma
contractuală de 71,325 Euro.
Buget

Sumă alocată

1

SMP - mobilităţi studenţi practică

25,025

2

SMS - mobilităţi studenţi studii

32,500

3

STA - mobilităţi personal predare

825

4

STT - mobilităţi personal formare

2,475

5

SOM- sprijin pentru organizarea
mobilităţii

10,500

TOTAL

71,325

Mobilităţi. În anul universitar 2015-2016 contractul financiar între
Universitate şi ANPCDEFP, a prevăzut realizarea a 23 mobilităţi. La nivelul
Universităţii au fost realizate un număr de 24 de mobilităţi.
Astfel, împărţit pe capitolele de finanţare, situaţia mobilităţilor realizate
este următoarea:
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Capitol de finanţare

Mobilităţi contractate

1 SMP - mobilităţi studenţi practică

Mobilităţi realizate

7

11

12

9

3 STA - mobilităţi personal predare

1

1

4 STT - mobilităţi personal formare

3

3

23

24

2 SMS - mobilităţi studenţi studii

TOTAL

Referitor la numărul de mobilităţi studenţeşti, se constată o menţinere a
tendinţei ascendente, înregistrate semnificativ în anul universitar 2014-2015.
Astfel, în anul universitar 2015/2016 s-au realizat 21 de mobilităţi studenţeşti,
iar în anul anterior 16. Numărul mobilităţilor de studiu a rămas constant,
creşterea fiind consistentă în ceea ce priveşte mobilităţile de practică, fiind
realizate un număr de 11 mobilităţi faţă de 7 contractate. Situaţia mobilităţilor
outgoing de personal a rămas constantă.
La Facultatea de drept a fost realizată si o mobilitate de personal incoming
pentru predare (dna prof. univ. dr. Emanuela Pistoia de la Universitatea Teramo
din Italia).
Parteneriate. În ceea ce priveşte parteneriatele Universităţii, în cadrul
Programului Erasmus, în anul universitar 2015-2016, au fost iniţiate noi
parteneriate. Astfel, a fost încheiat un nou Acord instituţional, in cadrul
Facultăţii de drept, cu New University of Sofia. 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 realizate
colaborări cu şase birouri de avocatură internaţionale, dintre care 2 iniţiate în
acest an. 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; Gárdos Füredi
Mosonyi Tomori Law Office, Budapesta, Ungaria; Muhtaranlar Attorney
Partnership, Istanbul, Turcia.
Valorificarea şi diseminarea proiectului. S-a urmărit creşterea vizibilităţii
programului Erasmus+ în cadrul Universităţii. Accentul a fost pus pe: a)
promovarea etapei de selecţie a mobilităţilor de studii si de practică (prin
afişarea anunţurilor în locuri publice din Universitate şi prin comunicarea lor în
mediul online); b) realizarea unor evenimente Erasmus de promovare şi
valorificare („Erasmus Events”); c) publicarea în mediul online, prin
intermediul reţelelor de socializare a experienţei studenţilor Erasmus
(„Povestea mea Erasmus”).
În ceea ce priveşte evenimentele Erasmus („Erasmus Events”), acestea au
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contribuit la valorificarea şi diseminarea proiectului Erasmus.
1. Tânăr european, caut loc de muncă! – 10 ianuarie 2015 – la Sala Senatului,
realizat în parteneriat cu Institutul European din România şi cu
participarea studenţilor Facultăţii de drept, din anul al III-lea şi a doi
studenţi Erasmus.
2. Good morning, Erasmus!- 4 februarie 2016- la Sala Senatului, cu participarea
studenţilor Erasmus.
3. Erasmus Info Day – 26 aprilie 2016 – în Amfiteatrul 1, realizat în parteneriat
cu Erasmus Student Network (ESN) şi cu participarea studenţilor
Facultăţii de drept din anul I şi de la Facultatea de Ştiinţe Economice.
Cu sprijinul programului Erasmus+, din capitolul de finanţare SOM,
Sprijin pentru organizarea mobilităţilor, au fost realizate materiale promoţionale:
afişe de selecţie, caiete, mape, roll-upuri, pixuri personalizate şi pentru tipărirea
revistei de promovare a Universităţii în limba engleză. De asemenea, sprijinul a
fost utilizat pentru achiziţia de mobilier şi de echipamente IT utile organizării şi
pregătirii mobilităţilor.
În linii esenţiale, pentru anul universitar 2015/2016, se remarcă, în ceea ce
priveşte desfăşurarea programului Erasmus:
- Consolidarea creşterii numărului de mobilităţi studenţeşti: 21 în anul
universitar 2015/2016 – 16 în anul universitar 2014/2015. Creşterea
provine din mobilităţile de practică: 11 în anul universitar 2015/2016 – 7
în anul universitar 2014/2015. Pentru organizarea acestora a fost
semnificativ sprijinul a două cadre didactice.
- Creşterea bugetului Programului Erasmus: 55.365 Euro în anul
universitar 2015/2016, 39.990 euro în anul universitar 2014/2015. Pentru
anul universitar 2016/2017- 71,325 euro.
- Au fost organizate trei evenimente de promovare şi valorificare în cadrul
Programului Erasmus.
- Facultatea de drept a fost pentru prima dată gazdă Erasmus pentru un
profesor de drept din Italia care a venit pentru 2 zile într-o mobilitate de
predare.
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Raportul privind starea Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti
pentru anul 2016 va fi prezentat membrilor senatului universitar, în vederea
aprobării. Ulterior aprobării, raportul va fi publicat pe pagina de web a
universităţii şi pe platforma electronică eLis, în vederea accesării de către
membrii comunităţii academice.
Bucureşti, 14.03.2017

Rector
prof. univ. dr. Gabriel Boroi
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