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FIȘĂ DE VERIFICARE 
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU” 

POST DIDACTIC - LECTOR UNIVERSITAR 
 

Numele și prenumele: Criştiu-Ninu Luminiţa 

 

 Itemi Observații 
- numărul cursurilor/ monografiilor/articolelor etc. 
- admis/respins 

Standardele 
universitare 
— cerințe 
minime și 
obligatorii 
(conform art. 
12 din 
Metodologie) 

1 curs universitar pentru o 
disciplină din structura 
normei, publicat într-o 
editură cu prestigiu 
recunoscut în domeniul 
științelor sociale, ca unic 
autor sau realizat în 
colectiv 

Apelul în procesul penal, Editura Universul Juridic, 
2022,  ISBN 978-606-39-1036-4 
 

1 lucrare tip 
monografie/caiet de 
seminar/culegere de texte 
și aplicații/traducere cărți 
specifică disciplinelor din 
structura postului, 
publicată într-o editură cu 
prestigiu recunoscut în 
domeniul științelor sociale, 
în calitate de unic autor sau 
coautor 

culegerea Speţe pentru admiterea la 
INM/Magistratură. Drept penal şi drept procesual 
penal. Editura Universul Juridic, 2021, ISBN 978-
606-39-0866-8 
 
 

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

1.,,Eficienţa remediilor procesuale pentru înlăturarea 
neregularităţilor survenite în apel”, Revista română 
de jurisprudenţă nr.2/2020, Editura Universul Juridic,  
ISSN 1844-6450 
2. ,,Consideraţii referitoare la infracţiunea de 
favorizare a făptuitorului prevăzută în art. 269 din 
Codul penal”, Revista Dreptul nr. 9/2017, Uniunea 
Juriştilor din România, CNCSIS -611 
3. ,,Aspecte particulare privind măsura arestării 
preventive”, Revista Dreptul nr. 12/2017, Uniunea 
Juriştilor din România,  CNCSIS -611 
4.,,Posibilitatea cenzurării procedurii de cameră 
preliminară în apel.Controverse jurisprudenţiale”, In 
honorem Nicolae Volonciu, Editura Universul 
Juridic, 2017, ISBN 978-606-39-0154-6 
5. Short reflections regarding precautionary and 
preventive measures ordered in the criminal trial 



Metodologia de concurs 
Anexa  

2 

against an insolvent legal person, Lex et Scientia 
International Journal, No.XXIV, vol.1/2017, ISSN 
1583-039X 
6.consideraţii  asupra procedurii desfiinţării de 
înscrisuri, reglementată de art. 549^1 din Codul de 
procedură penală. Aspecte privind obiectul, 
procedura şi competenţa de soluţionare”, Revista 
Dreptul, nr. 4/2018, Uniunea Juriştilor din România, 
CNCSIS -611 
7.The size and the importance of the evidence 
governed during the prosecution in rem, Lex et 
Scientia International Journal, No.XXVI, Vol.2/2019, 
ISSN 1583-039X 
8.,,Aspecte jurisprudenţiale privind infracţiunea de 
spălare a banilor. Conţinut constitutiv. Caracter 
subsecvent în raport cu infracţiunea premisă. 
Corelaţia cu infracţiunea de evaziune fiscală”, 
publicat în revista Dreptul nr. 12/2020, Uniunea 
Juriştilor din România, ISSN 1018-0435 
9. comentarii şi note la speţe rezumate: ,,Cumpărarea 
de droguri din străinătate pentru consum propriu. 
Inexistenţa concursului între infracţiunile prevăzute 
de art. 3 şi art. 4 din Legea 143/2000”, ,, Latura 
obiectivă a infracţiunii de furt prevăzute de art. 231 
rap. la art. 228 alin. (1) şi art. 229 alin. (1) lit. b) 
C.pen.. Luarea bunului din posesia comună”, ,, 
Elementele de tipicitate ale infracţiunii de abuz de 
încredere. Drept de retenţie asupra obiectului material 
al infracţiunii”,  în  Revista română de jurisprudenţă 
nr.1/2019, Editura Universul Juridic, ISSN 1844-
6450  
10. autor al lucrării ,,Unele reflecţii privind 
infracţiunea de însuşirea fără drept a operei unui alt 
autor”, In Honorem Anastasiu Crişu-Probleme 
controversate şi actuale în dreptul românesc, Ed. 
Hamangiu, 2022, ISBN 978-606-27-2174-9 
 
 
 

2 articole/studii publicate 
în volume colective ale 
unor conferințe naționale 
ori internaționale 

1.participare la Conferinţa naţională de insolvenţă, 
Bucureşti, 30-31 octombrie 2015, cu lucrarea 
,,Răspunderea penală a persoanei 
juridice”, https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-
prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-
insolventa-editia-a-iii-a   
2. participare la conferinţa Challenges Of The 
Knowledge Society 2018, cu lucrarea ,,Specific 

https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
https://www.inppi.ro/arhiva/anunturi/teme-prezentate-in-cadrul-conferintei-nationale-de-insolventa-editia-a-iii-a
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aspects of the offense of leaving the place of the 
accident” 
 
3.participare la conferinţa Challenges Of The 
Knowledge Society 2019,  cu lucrarea- ,,The size and 
the importance of the evidence governed during the 
prosecution in rem” 
4.participarea la Conferinţa naţională de drept penal 
al afacerilor, 8 iulie 2020, Bucureşti, cu tema ,,Unele 
aspecte din jurisprudența instanțelor privind 
infracțiunea de însușire fără drept a calității de autor 
al unei opere”, disponibilă 
la https://evenimente.juridice.ro/2020/06/conferinta-
nationala-de-drept-penal-al-afacerilor-ed-8-7-9-iulie-
2020-online.html 
5.participarea la Conferința națională „Prevenirea și 
combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE, 29 
ianuarie 2021 disponibilă 
la https://www.universuljuridic.ro/conferinta-
nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-
impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale-editia-
a-ii-a-online 
 
6. participare la Conferinţa naţională ,, Prevenirea şi 
combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra 
profesiilor liberale”, ediţia a IV-a, Bucureşti, 27 
ianuarie 2022  
7.participare ca speaker la Conferinţa naţională Drept 
penal al afacerilor, Ediţia a XII-a, cu tema Reflectarea 
răspunderii penale a persoanei juridice în 
jurisprudența Curții de Apel București, 2 iunie 2022. 
 
 

 
Data: 09.01.2023                                                                                  Candidat: Luminiţa Criştiu-Ninu 
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