UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE DREPT
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE PENALE
Postul scos la concurs: Asistent universitar, poziția 18 din statul de funcții
Disciplina postului: Infracțiuni prevăzute în legi speciale; Drept penal. Partea generală I;
Drept penal. Partea generală II; Drept contravențional; Răspunderea penală a funcționarului
public
Domeniul de competență: DREPT

FIȘĂ DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE
TITULESCU”
POST DIDACTIC – ASISTENT UNIVERSITAR

Numele și prenumele: GEAMĂNU Radu Florin

1. Studiile universitare
Nr.
Instituția de învățământ superior
crt.
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Drept “Nicolae
Titulescu”
2.

Universitatea
Titulescu”
din
Facultatea de Drept

„Nicolae
București,

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Drept

2000-2004

Diplomă
de
Licență
în
Științe Juridice

Drept

2004-2005

Diplomă
Master
Dreptul
Afacerilor

de
în

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.
1.

Instituţia organizatoare de
doctorat
Universitatea
„Nicolae
Titulescu”
din
București,
Facultatea de Drept

Domeniul
Drept

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
-

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
domeniul Drept

Perioada
2010-2017

-

-
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4. Realizările profesional-științifice
Din perspectiva rezultatelor științifice obținute, menționez:
- redactarea unei teze de doctorat ce analizează, din
perspectivă multidisciplinară, mijloacele de protecție a
persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate;
- lucrările științifice redactate vizează subiecte de
importanță în domeniul juridic, unele având în mod evident
un caracter de noutate în literatura de specialitate națională
(infracțiuni prevăzute în legi speciale; infracțiuni
electorale;
individualizarea
pedepselor;
protecția
drepturilor omului din perspectiva standardelor Curții
Europene a Drepturilor Omului; executarea pedepselor
Relevanţa
şi
impactul privative de libertate);
rezultatelor ştiinţifice ale - publicarea a 5 articole în reviste de specialitate
candidatului
recunoscute, cu prestigiu național, indexate în baze de date
internaționale;
- publicarea a 7 studii în volume colective ale unor
conferințe științifice cu participare internațională (CKS,
SPECTO);
- publicarea, în calitate de autor ori coautor a unor volume
în domeniul dreptului penal (Elemente de drept electoral.
Infracțiuni electorale; Infracțiuni prevăzute in legi speciale;
Instituții de drept penal; Noul Cod penal. Note. Corelații.
Explicații) ori execuțional penal (Mijloace de protecție a
persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate).
- Candidatul a fost constant implicat în cadrul evaluării
continue a studenților, la seminare, precum și la examene.
- Totodată, candidatul a îndrumat studenții în redactarea
Capacitatea candidatului de a unor studii în cadrul concursului studențesc CONSTANT.
îndruma studenți sau tineri - Candidatul a fost implicat în organizarea și desfășurarea
cercetători și competențele Cercului de retorică, logică și dezbateri „Socrate”,
didactice ale candidatului
îndeplinind funcția de secretar.
- Candidatul a realizat tutoriale cu studenții participanți în
programul Erasmus (din Grecia).
- Activitatea de cercetare a fost completată prin
participarea candidatului în diferite grupuri de lucru,
reuniuni ori conferințe în contextul apartenenței României
la o serie de organizații regionale și internaționale
Capacitatea candidatului de a (Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organizația
conduce
proiecte
de Națiunilor Unite).
cercetare-dezvoltare
- De asemenea, activitatea de cercetare a fost completată
prin implicarea candidatului în cadrul unor conferințe,
seminare cu participare internațională (Franța, Germania,
Bulgaria, Armenia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina).
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5. Îndeplinirea standardelor universității:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă cel puțin 2 articole/studii în domeniul de specialitate al postului, publicate în reviste
recunoscute, cu prestigiu național sau internațional ori în reviste indexate în baze de date
internaționale: îndeplinit;
- să aibă cel puțin 2 articole/studii în domeniul de specialitate al postului, publicate în volume
colective ale unor conferințe științifice naționale ori internaționale: îndeplinit.
Itemi

Standardele
universității –
cerințe
minime
și
obligatorii
(conform art.
11
din
Metodologie)

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

articole publicate în reviste recunoscute, cu
prestigiu național sau internațional ori în
reviste indexate în baze de date
internaționale;

2

5

studii publicate în volume colective ale unor
conferințe
științifice
naționale
ori
internaționale

2

7

Observații
- numărul
articolelor
- admis/respins

6. Îndeplinirea standardelor facultății: îndeplinit.

Data:
......................
Candidat:
GEAMĂNU Radu Florin

Semnătura candidatului:
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