
 
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

“ECONOMIE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ” 

 

             PROGRAM STRATEGIC 

Strategia Centrului de Cercetare Ştiinţifică “Economie şi Dezvoltare Durabilă”, din cadrul 

Facultăţii de Drept si Ştiinţe Economice Târgu- Jiu, este în acord cu Strategia de cercetare, dezvoltare 

și inovare pentru perioada 2016-2020 a Universităţii "Titu Maiorescu" – București (UTM), dezvoltată în 

consonanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020, cu 

planul şi politicile de dezvoltare a Spaţiului European de cercetare - European Research Area (ERA), 

precum şi în acord cu Programul cadru de cercetare şi Inovare 2014-2020 (Horizont 2020).  

Definirea strategiei de cercetare științifică emerge și din misiunea Universităţii "Titu 

Maiorescu" - București, în care este definit rolul său în legătură cu cercetarea ştiinţifică, concretizat 

prin faptul că misiunea Universității este aceea de a oferi educație și cercetare la un înalt standard de 

calitate, pentru fomarea de specialiști competenţi, capabili să lucreze în companii și organisme 

naționale si internaționale, la standardele ocupaționale solicitate de angajatorii din țară și din Uniunea 

Europeană.  

Scopul fundamental urmărit prin elaborarea strategiei de cercetare, pentru perioada 2014-

2020, este creşterea prestigiului Facultăţii de Drept si Ştiinţe Economice Târgu- Jiu si implicit al 

Universităţii pe plan naţional şi internaţional pe baza unor contribuţii substanţiale la dezvoltarea 

cunoaşterii şi a creativităţii în domeniile pe care le cultivă, din perspectivă inter şi multidisciplinară, 

valorificând la maxim potenţialul uman şi de infrastructură de care dispune. 

In acest context, la activitatea de cercetare ştiinţifică a Centrului de Cercetare “Economie şi 

Dezvoltare durabilă”, îşi aduc  aportul atât cadrele didactice din cadrul facultăţii, cât şi studenţii de la 

programul de studiu Contabilitate si Informatica de Gestiune. 

Toate cadrele didactice au obligaţia, prin norma didactică, să aloce o parte din timp, 

activităţii de cercetare, care se concretizează în elaborarea de programe/planuri individuale şi 

colective de cercetare la nivelul departamentului, dar şi implicarea studenţilor în cercetări care să se 

finalizeze prin lucrări susţinute la simpozioane şi conferinţe de specialitate sau publicate în reviste de 

prestigiu (cotate ISI, etc.). 

Centrul de Cercetare „Economie şi Dezvoltare Durabilă”, are următoarea conducere: 

 Conf.univ.dr. Teodora Vatuiu – director 

 Conf.univ.dr. Marian Achim - membru 

 Lect.univ.dr. Cernăianu Alice – membru 
 

Responsabilităţile acestui centru de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 

 gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică, în domeniul economic din facultate; 

 obţinerea şi diseminarea informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, 

contracte, etc.; 
 asigurarea asistenţei de specialitate pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, 

contractelor; 

 urmărirea şi monitorizarea derulării fiecărui proiect; 

 gestiunea evidenţelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii; 

 asigurarea promovării rezultatelor cercetării ştiinţifice prin: participări la manifestări 

specifice, elaborarea de materiale publicitare (publicaţii, postere, pliante); 

 contribuţii la actualizarea secţiunii “cercetare” a paginii web pe site-ul www.utm.ro. 

http://www.utm.ro/


De asemenea, Centrul de Cercetare „Economie şi Dezvoltare Durabilă” se implică activ 

și la nivelul studenților ce frecventează cursurile programului de studii ”Contabilitate și informatică de 

gestiune”, organizând sesiuni științifice ale acestora: 

 Sens și contrasens în funcționalitatea economiei românești sub amenințarea crizei 

economice mondiale – edițiiile 2010 - 2014; 
 Dimensiuni contemporane ale dezvoltării durabile și competitive – edițiile 2012- 2016. 

Facultatea de de Drept si Ştiinţe Economice Târgu- Jiu a dobândit o tradiţie în organizarea 

sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. Aceste manifestări au ca 

principal obiectiv încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice, 

precum şi încurajarea colaborării dintre profesori şi asistenţi în redactarea unor materiale ştiinţifice de 

cercetare. 

Astfel, in fiecare an, la secțiunea „Tendințe si necesitați in cercetarea științifica româneasca 

generate de dinamica mediului economic globalizat”, din cadrul Conferinţei Internaţionale anuale a 

Universității Titu Maiorescu intitulata EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE 

CUNOAŞTERE organizata in luna noiembrie, cadrele didactice ale facultății noastre participa cu lucrări 

de calitate, ca autori unici sau in colaborare. 

Începând cu anul 2012, cele mai merituoase lucrări de cercetare ştiinţifică din cadrul 

Conferinței anuale a UTM, secțiunea Științe Economice, lucrări care s-au remarcat prin elemente de 

noutate şi originalitate se publica in număr special al revistei The Journal of Knowledge Management, 

Economics and Information Technology, ISSN 2247-7756. The Journal of Knowledge Management, 

Economics and Information Technology, ISSN 2247-7756 este o prestigioasă revistă ştiinţifică cu profil 

interdisciplinar, care este în prezent indexată în 10 baze de date internaţionale: DOAJ, ECONLIT, 

REPEC, INDEX COPERNICUS, EBSCO, ULRICHSWEB, Open Acces Digital Library, OPENJ-GATE.COM,  

NewJour si Library of Congress – Website:  

Alte evenimente științifice organizate de către Facultatea de Facultatea de Drept și Ştiinţe 

Economice Târgu- Jiu, prin Centrul de cercetare, s-au concretizat in organizarea de simpozioane, 

workshop-uri, mese rotunde, conform Planului de cercetare, conceput pe diverse orizonturi de 

timp, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de cercetare, colectivele şi responsabilii, 

termenele de realizare şi modalităţile de valorificare. 

Conform acestui plan, obiectivele generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică sunt: 

 promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin 

participarea la Programele naţionale/europene şi internaţionale de cercetare; 
 implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, 

studenţi); 

 strângerea legăturilor cu mediul de afaceri în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de 

cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice; 

 creșterea numărului de parteneriate și colaborări ştiinţifice cu diverse institute de cercetare 

si universităţi din ţara si străinătate; 
 atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultăţii si 

universităţii. 
 

Obiectivele specifice ale activităţii de cercetare ştiinţifică  sunt:           

 identificarea căilor pentru realizarea  unui echilibru între activităţile de cercetare  şi cele de 

predare, în funcţie de specificul programului de studii CIG; 
 accesarea fondurilor structurale si de coeziune şi a competițiilor de proiecte de cercetare 

naționale si  internaţionale; 

 încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri; 

 elaborarea de lucrări ştiinţifice valorificate prin: 

- participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în ţară şi în străinătate; 
- publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi 

internaţionale cu vizibilitate; 



- publicarea în reviste de specialitate recunoscute CNCIS, indexate in baze de date 

internaţionale si cotate ISI cu factor de impact mai mare decât 0. 

Colectivul de conducere al centrului, cu sprijinul  Consiliului de Cercetare Ştiinţifică si 

susţinerea Universităţii Titu Maiorescu, îşi propune pentru viitor responsabilităţi prioritare legate 

de: 

 identificarea de programe şi competiţii de proiecte de cercetare specifice din ţară şi din 

străinătate; 
 stabilirea direcţiilor/temelor principale de cercetare specifice domeniului; 

 participarea la instruiri şi training-uri pe problematica fondurilor structurale şi a programelor 

europene de cercetare; 

 realizarea demersurilor pentru încheierea de contracte şi protocoale de colaborare între 

Facultatea de Drept si Ştiinţe Economice din Tg-Jiu şi agenţi economici locali.  

Membrii centrului, se vor implica substantial in anul univ. 2016-2017, in programe finanţate 

din fonduri europene. 

Pentru perioada 2016-2020, strategia Centrului de Cercetare „Economie şi 

Dezvoltare Durabilă” al Facultăţii de Drept si Ştiinţe Economice Târgu Jiu din cadrul UTM-

Bucureşti, are la bază rolul pe care ştiinţa, tehnologia si inovarea îl au în procesul de dezvoltare a 

cunoaşterii ştiinţifice.  

Având în vedere rolul tot mai crescut al activitatii de cercetare in invatamantul superior, cu 

efecte din ce in ce mai importante, inclusiv in ceea ce priveste finantarea  directa prin proiecte de 

cercetare, se impune o strategie coerentă la nivelul Centrului de Cercetare „Economie şi Dezvoltare 

Durabilă”, în concordanţă cu cea a  Facultăţii de Drept si Ştiinţe Economice Târgu Jiu şi în 

acord cu obiectivele Consiliului de Cercetare Ştiinţifică şi strategia Institutului de Studii, 

Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din Universitatea Titu Maiorescu (I.S.C.D.I.TM.) 

 Principiile care stau la baza acestei strategii sunt:  

- respectarea prevederilor legale ale legii educatiei si ale cartei universitare;  

- încurajarea participarii la conferinte de referinta în domeniu; 

- stimularea în mod prioritar a activitatii stiintifice elitiste – reviste ISI cu SRIS;  
- încurajarea cercetarii cadrelor, în vederea publicării în reviste şi edituri de prestigiu: 

Elsevier, Springer, Willey-Blackwell, Taylor & Francis, Sage, Emerald, etc;  
- corectitudine si echitate in aprecierea performantei stiintifice;  

- eficientă in derularea procesului de cercetare si realizarea indicatorilor de performanta 

stiintifică.  
Strategia cuprinde 6 puncte de interes:  

Buget pentru cercetare  

Utilizarea bugetului anual pentru cercetare de la nivelul facultăţii se realizează cu sprijinul 

Consiliului de Cercetare Ştiinţifică si susţinerea UTM. Utilizarea bugetului va avea in vedere:  

 competitiile interne de proiecte de cercetare;  

 înfiinţarea şi finantarea unui buletin ştiinţific şi o revistă proprie;  

 finantarea conferintelor proprii de nivel ridicat;  

 premierea rezultatelor deosebite din cercetare.  

 

Politica  de promovare a cadrelor didactice  

Politica de promovare şi salarizare a cadrelor didactice se va face în concordanță cu activitățile 

derulate în scopul creşterii vizibilităţii departamentului. Se are în vedere contribuţia adusă de cadrele 

didactice la clasificarea formaţiilor de studiu coordonate de catre departament și potenţialul prezent și 

viitor de a caștiga proiecte de cercetare care aduc finanțare la nivelul departmentului, respectiv la 

nivelul facultăţii.  

Seminar ştiinţific al facultăţii  



Introducerea unui seminar stiintific al facultatii cu ritmicitate semestrială in care sa se prezinte 

articole de catre cadre didactice proprii sau asociate, cercetatori, invitaţi.  Prezentarea fiecarui articol 

se va face pe larg, in 20-40 de minute, cu un discutant care primeste articolul cu cel putin 2 

saptamani inainte.  

Publicatii ştiintifice proprii  

Incurajarea publicaţiilor proprii de către toate cadrele didactice titulare şi asociate. 

Editorii revistelor isi pot propune ca politică editorială prioritizarea publicării articolelor acelor cadre 

didactice care au adus beneficii directe revistei, prin citari ale articolelor recente.  

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  

organizate în anul  2017 

de către Departamentul ”Economie și Dezvoltare Durabilă” 

Nr. 
crt. 

Tema manifestării ştiinţifice Organizator Perioada Observaţii 

Domeniul Ştiinţe economice 

1. Dezvoltarea și implementarea 

unui model informatizat de 

gestiune internă a profitabilității 

bancare 

Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila”  

Responsabili:  

Lector univ. dr.  

Grigore Lupulescu;  

Conf. univ. dr.  

Achim Marian;  

Lector univ. dr.  

Alice Cernaianu.  

Noiembrie 2016 workshop 

2. „Modelul social european în 

economia globală” 
Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila” . 

Responsabili:  

Conf. univ. dr.  

Teodora Vatuiu;  

Lector univ. dr. 

Stegaroiu Valentin; 

Lector univ. dr.  

Iana Traian  

Decembrie 2016 Sesiune de 

comunicări 

ştiinţifice 

3. „Criminalitatea informatică în 

spațiul cibernetic” 

Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila” in colaborare 

cu Departamentul de 

Drept Public și Drept 

Februarie 2017 Workshop 



Privat.  

Responsabili:  

Conf. univ. dr.  

Vătuiu Teodora;  

Lector univ.  dr.  

Dinucă Claudia 

4. „Economia politică a 

managementului proiectelor 

europene” 

Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila”.  

Responsabili:  

Lector univ. dr. 

Stegaroiu Valentin; 

Conf. univ. dr. 

Cernaianu Nicolae; 

Lector univ. dr.  

Iana Traian   

Martie 2017 Seminar 

ştiinţific 

5. „Asigurarile – Mijloc de protectie 

impotriva riscurilor generatoare 

de pagube” 

Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila”.  

Responsabili:  

Conf. univ dr.  

Achim Marian; 

Conf. univ dr.  

Gabriel Popeanga; 

Lector univ. dr.  

Catrina Ioana                  

Aprilie 2017 Sesiune de 

comunicări 

ştiinţifice 

6. „Firma de exerciţiu – o şansă 

pentru cariera ta ! ” 
Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila”.  

Responsabili:  

Conf. dr.  

Teodora Vatuiu;  

Conf. dr. Voinea Dan; 

Conf. univ. dr.  

Nicolae Cernaianu ; 

Prof. Cristina Belega 

Mai 2017 Dezbateri 

organizate 

cu studenții 

şi elevii de 

la Colegiul 

Economic 

"Virgil 

Madgearu" 

– Tg-Jiu 

7. "Education in nowadays 

european context", Ediţia a IX-a 
Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, 

Departamentul 

„Economie si Dezvoltare 

Durabila” in colaborare 

cu Departamentul de 

Iunie 2017 Seminar 

internaţiona

l în 

colaborare 

cu Colegiul 

Tehnic 

"General 



Drept Public și Drept 

Privat.  

Responsabili:  

Conf.dr. Voinea Dan; 

Conf. dr.  

Teodora Vatuiu; 

Asist. drd.  

Verdes Rocselana  

Gheorghe 

Magheru" 

Tg-Jiu,  

si Liceum 

Ogólnokszt

alcace, 

Ostrolece, 

Polonia. 

 

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

“SCIENTIA MAIORESCIANA” 
 

             PROGRAM STRATEGIC 

Având în vedere rolul tot mai crescut al activitatii de cercetare in invatamantul superior, cu efecte 

din ce in ce mai importante, inclusiv in ceea ce priveste finantarea  directa prin proiecte de cercetare, 

se impune o strategie coerentă la nivelul Centrului de Cercetare „Scientia Maioresciana”, în 

concordanţă cu cea a  Facultăţii de Drept și Ştiinţe Economice Târgu Jiu şi în acord cu 

strategia Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare din Universitatea Titu 

Maiorescu (I.S.C.D.I.TM.) 

Principiile care stau la baza acestei strategii sunt:  

- încurajarea participarii la conferinte de referinta în domeniu, conferințe internaționale și 

naționale, atât în calitate de organizatori, referenți, speakeri sau moderatori, cât și în calitate de 

autori; 

- stimularea în mod prioritar a activitatii stiintifice elitiste – reviste ISI și BDI recunoscute în 

domeniul dreptului;  

- încurajarea cercetarii cadrelor tinere, în vederea publicării în reviste şi edituri de prestigiu: 

Elsevier, Springer, Willey-Blackwell, Taylor & Francis, Sage, Emerald, etc.  

- corectitudine si echitate in aprecierea performantei stiintifice;  

- eficientă in derularea procesului de cercetare si realizarea indicatorilor de performanta 

stiintifică. Strategia cuprinde 6 puncte de interes:  

Strategia de cercetare a Centrului “Scientia Maioresciana” din cadrul Facultății de Drept și Științe 

Economice Târgu Jiu se subsumează strategiei de cercetare elaborate la nivelul Universității Titu 

Maiorescu București, fiind în deplină concordanță cu aceasta și cu seria de instrumente promovate la 

nivel național, în principal prin Planul naţional de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 2014-

2020 (PNCDI_3) şi prin Programul Operațional “Competitivitate” - Axa Prioritară „Cercetare, dezvoltare 

tehnologică şi inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate”, alături de alte politici publice în 

sectoare conexe (fiscale, educaţionale, etc.), desfășurate prin instrumente de tipul Program 

Operațional Regional, Program Operațional „Capacități Umane”, Programul Operațional Dezvoltarea 

Capacității Administrative, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală. 

Elaborarea acestui document strategic s-a desfăşurat în contextul mai larg al strategiei Europa 

2020, în mod particular al iniţiativei O Uniune a inovării  şi al principalului instrument de implementare 

– Orizont 2020, precum şi în contextul corelării cu politicile de coeziune. 

Strategia cercetării propusă de Centrul de Cercetare “Scientia Maioresciana” urmărește stimularea 

activității de cercetare și inovare pentru dezvoltarea unei culturi juridice de prim rang și promovarea 

cadrelor didactice, membri ai acestui centru de cercetare, în spațiul academic național și international, 

prin lucrări de excelență în domeniul dreptului și în domenii de interdisciplinaritate. 

Urmărind obiectivele generale și specifice elaborate în cadrul Strategiei naționale de cercetare, 

dezvoltare și inovare 2014-2020, strategia de cercetare a Centrului “Scientia Maioresciana” preia și 

adaptează aceste obiective domeniului specific de cercetare-domeniul juridic- și spațiului socio-

economic de care aparține Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu a Universității Titu 

Maiorescu- respectiv Regiunea Oltenia. 



Astfel, ca obiective generale, în consonanță cu obiectivele regăsite în Strategia Națională CDI, 

strategia de cercetare a centrului nostru propune următoarele: 

Creșterea competitivităţii economiei zonale prin inovare 

În cadrul acestui obiectiv, Centrul de Cercetare Scientia Maioresciana își propune să avanseze 

studii juridice, opinii și propuneri de lege ferenda menite să acorde suportul juridic necesar firmelor în 

procesul de absorbție a noilor tehnologii inovatorii pentru a se putea adapta nevoilor pieței deservite și 

pentru a încuraja competitivitatea la nivel socio-economic și creșterea numărului locurilor de muncă la 

nivel regional. 

Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii de frontieră. 

Preluat din strategia națională CDI, acest obiectiv este adaptat domeniului de activitate a 

centrului nostru de cercetare- domeniul juridic. Prin intermediul acestuia se urmărește încurajarea 

cadrelor didactice de a aborda, în cercetarea individuală, modele de cercetare interdisciplinare, care să 

ofere perspective noi de abordare a subiectelor alese și care să ofere rezultate concrete cu 

aplicabilitate practică extinsă. 

Creşterea rolului ştiinţei în societate. 

Strategia de cercetare urmărește rezolvarea problemelor societale prin expertize inovatoare care 

să corespundă nevoilor concrete ale mediului economic și ale sectorului public și privat. 

Principiile care stau la baza strategiei de cercetare științifică a centrului sunt 

următoarele: 

1. Încurajarea cadrelor didactice, atât a celor aflate în curs de promovare didactică, cât și a 
celor ce dețin deja gradul didactic de conferențiar și profesor, de a desfășura activități de 

cercetare științifică și diseminarea rezultatelor obținute atât prin publicarea acestora în 

reviste de specialitate și edituri de prestigiu național și internațional, cât și prin 
prezentarea acestora în cadrul manifestărilor științifice organizate la nivelul Facultății de 

Drept și Științe Economice Tg- Jiu  și a altor manifestări științifice de anvergură națională 
și internațională; 

2. Încurajarea cadrelor didactice și a studenților facultății noastre de a participa la conferințe 

și simpozioane de referință în domeniul dreptului; 
3. Stimularea cercetării științifice individuale a fiecărui cadru didactic; 

4. Organizarea de manifestări științifice cu participare națională și internațională care să 
ofere cadrul necesar diseminării rezultatelor obținute în urma activității de cercetare 

științifică; 
5. Organizarea de evenimente cu un caracter multidisciplinar care să încurajeze participarea 

atât a cadrelor didactice, studenților Facultății de Drept și Științe Economice Târgu Jiu, cât 

și a elevilor de la liceele din județ, dar și a practicienilor dreptului (judecători, procurori, 
avocați, membri ai DGASPC Gorj etc), care să promoveze cercetarea științifică 

interdisciplinată aplicată. 
6. Realizarea de colaborări și parteneriate cu alte universități, medii de afaceri, institute de 

cercetare. 

7. Creșterea vizibilității cercetării din cadrul UTM la nivel internațional.  
8. Corectitudine și echitate în aprecierea performanței științifice. 

9. Eficiență în derularea procesului de cercetare și realizarea indicatorilor de performanță 
științifică. 

Centrul de Cercetare „Scientia Maioresciana” înființat în cadrul Facultăţii de Drept și Ştiinţe 

Economice (FDSE) Târgu Jiu, are următoarea conducere: 

 Asist.univ.dr. Diana Deaconu – Dascălu - director 

 Lector univ.drd. Mihai Raul Secula- membru 

 Lect.univ.drd. Nadia Dodescu – membru 

  Responsabilităţile acestui centru de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 

 gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică; 

 obţinerea şi diseminarea informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, 

contracte, etc.; 
 asigurarea asistenţei de specialitate pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, 

contractelor; 

 urmărirea şi monitorizarea derulării fiecărui proiect; 



 gestiunea evidenţelor privind activitatea de cercetare ştiinţifică a facultăţii; 

 asigurarea promovării rezultatelor cercetării ştiinţifice prin: participări la manifestări 

specifice, elaborarea de materiale publicitare (publicaţii, postere, pliante); 

 contribuţii la actualizarea secţiunii “cercetare” a paginii web pe site-ul www.utm.ro. 

De asemenea, Centrul de Cercetare „Scientia Maioresciana” se implică activ și la nivelul 

studenților ce frecventează cursurile programului de studii Drept, organizând cercuri studențești, 

procese simulate și sesiuni științifice ale acestora, cum ar fi: 

 Dezbateri pe teme de actualitate propuse de studenţi în cadrul celor 3 cercuri ştiinţifice 
studenţeşti organizate pe domeniile: „Ştiinţe Penale”, „Instituţii de drept privat” şi 
„Instituţii de drept public”. 

 Sesiune de comunicări științifice intitulată “Necorespunderea profesională în viziunea 
Codului Muncii republicat. Reglementări interne și europene”. 

 Masa rotunda cu tema „Legea dării în plată. Impact teoretic și practic asupra 

consumatorului și profesionistului”. 

 Simpozionul International intitulat „Prezent și perspectivă în criminalistică”, editia 2016, 

2017, in colaborare cu Asociația Criminaliștilor din România, Universitatea Titu Maiorescu 

București. 
 Simpozion internaţional "Education in nowadays european context", în colaborare cu   

  Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru" Tg-Jiu, I Liceum Ogólnoksztalcace,   

  Ostrolece, Polonia, editia 2015, 2016, 2017. 
 Conferința Internațională de Criminalistică, organizata in parteneriat cu Universitatea Titu  

  Maiorescu București, Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu Jiu, Asociația   

  Criminaliștilor din România, Institutul Național de Criminalistică, Institutul Național al  
  Magistraturii etc. 

Colectivul de conducere al Centrului, cu susţinerea Institutului de Studii, Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare din Universitatea Titu Maiorescu (I.S.C.D.I.TM.),  îşi propune pentru 

viitor responsabilităţi prioritare legate de: 

 identificarea de programe şi competiţii de proiecte de cercetare specifice din ţară şi din   

  străinătate; 
 stabilirea direcţiilor/temelor principale de cercetare specifice domeniului; 

 participarea la instruiri şi training-uri pe problematica fondurilor structurale şi a  

  programelor europene de cercetare; 

 realizarea demersurilor pentru încheierea de contracte şi protocoale de colaborare între  

  Facultatea de Drept si Ştiinţe Economice din Tg-Jiu şi diverse institute de cercetare, dar şi  
  agenţi economici, precum și reînnoirea protocoalelor de colaborare încheiate deja cu   

  Instituția Prefectului, Primăria, Tribunalul Gorj, Baroul Gorj, DGASPC Gorj, Asociația  

  Avocaților Gorjeni etc. 

 

Buget pentru cercetare  

Bugetul anual pentru cercetare la nivelul Centrului de cercetare realizat cu sprijinul I.S.C.D.I.TM. 

va avea in vedere:  

- competitiile interne de proiecte de cercetare;  

- înfiinţarea şi finantarea unei reviste proprii;  

- finantarea conferintelor proprii de nivel ridicat;  

- recompensarea rezultatelor deosebite din cercetare prin acordarea unor premii și distincții de 

referință.  

Politica de promovare și stimulare a cadrelor didactice  

Politica de promovare şi salarizare a cadrelor didactice se va face in concordanta cu activitățile 

care conduc la creșterea vizibilităţii adusă departamentului. Se are în vedere contribuţia adusă de 

cadrele didactice la clasificarea formaţiilor de studiu coordonate de catre department si potenţialul 

prezent si viitor de a castiga proiecte de cercetare care aduc finantare la nivelul departmentului, 

respectiv la nivelul facultăţii.  

Un punct de interes în promovarea creșterii vizibilității universitare îl reprezintă stimularea 

cadrelor didactice titulare, de a contribui prin articole și studii de teorie și practică judiciară la 

promovarea cercetării juridice la nivelul facultății.  

http://www.utm.ro/


Seminar ştiinţific al facultăţii  

Introducerea unui seminar stiintific al facultatii cu ritmicitate bilunară in care sa se prezinte 

articole de catre cadre didactice proprii sau asociate, cercetatori, invitaţi.  Prezentarea fiecarui articol 

se va face pe larg, in 20-40 de minute, cu participarea studenților, elevilor liceelor din zonă, dar și a 

cadrelor didactice ale facultății .  

Publicatii ştiintifice proprii  

Înființarea unei reviste proprii de specialitate în care să publice atât cadre didactice și studenți ai 

FDSE Tg- Jiu , cât și alte cadre didactice, cercetători sau practicieni ai dreptului, revistă ce ar urma să 

fie indexată BDI.  

Incurajare si suport pentru participarea la competitii de proiecte  

 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE  

organizate în anul  2017 

de Departamentul de Drept public și drept privat  
 

Nr. 

crt. 
Tema manifestării ştiinţifice Organizator Perioada Observaţii 

I.    Conferinţe, Simpozioane, Mese rotunde, Workshop-uri  

Domeniul Drept 

1. 

Necorespunderea profesională în 
viziunea Codului Muncii republicat. 
Reglementări interne și europene 

Departamentul de Drept public 

și drept privat, Centrul de 
Cercetare Științifică „Scientia 

Maioresciana” 
Conf. univ. dr. Păducel Ion 

Lect. univ. dr. Morega Romulus 

Ianuarie 

2017 

Sesiune de 

comunicări 
științifice 

2. Dezbateri pe teme de actualitate 

propuse de studenţi în cadrul celor 3 

cercuri ştiinţifice studenţeşti 

organizate pe domeniile: „Ştiinţe 

Penale”, „Instituţii de drept privat” şi 

„Instituţii de drept public” 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Economice Tg- Jiu  

Coordonatori: 

Conf. dr. Tutunaru Mircea 

Lector univ.dr. Dodescu Nadia   

Lect.univ. drd. Secula Mihai 

Februarie 

2017 

Dezbateri 

3. Criminalitatea informatică în spațiul 

cibernetic 

Facultatea de Drept și Științe 

Economice Târgu Jiu, 

Departamentul de drept public 

și drept privat în colaborare cu 

Departamentul de Științe 

Economice 

Lector dr. Dinucă Claudia, 

Conf.dr. Vătuiu Teodora 

Februarie 

2017 

Masă rotundă 

4.  Legea dării în plată. Impact teoretic 

și practic asupra consumatorului și 

profesionistului 

 

Lector univ. drd. Secula Mihai 

Asist. univ. drd.  

Drăghici Cristian 

Asist. univ. dr. Deaconu Diana 

Participă studenţi, cadre 

didactice din cadrul Facultăţii de 

Drept şi Ştiinţe Economice 

Târgu-Jiu, avocați din Baroul 

Gorj. 

Martie 

2017 

Masă rotundă 



Nr. 

crt. 
Tema manifestării ştiinţifice Organizator Perioada Observaţii 

5. Măsuri de combatere a violenței în 
familie. Ordinul de protecție 

Asist. drd. Dascălu Beatrice 

Asist. dr. Deaconu Diana 

Vor participa cadrele didactice 

şi studenţii Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Economice Târgu Jiu, 

avocați din Baroul Gorj și 

reprezentanți ai Direcției 

Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj.  

Aprilie 

2017 

Sesiune de 

comunicări 

științifice  

6.  Prezent și perspectivă în criminalistică Asociația Criminaliștilor din 

România, Universitatea Titu 

Maiorescu București, Facultatea 

de Drept și Științe Economice 

Târgu Jiu  

Conf. univ.dr. Voinea Dan 

Aprilie 

2017 

Simpozion 

Internațional 

7. "Education in nowadays european 
context", Ediţia a IX-a.  

Asist. drd. Verdeș Rocselana 

Conf.dr. Voinea Dan 

Lector drd. Dodescu Nadia 

Asist. dr. Deaconu Diana                                              

Asist. dr. Dascălu Beatrice 

 

Iunie  

2017 

Simpozion 

internaţional în 

colaborare cu 

Colegiul Tehnic 

"General Gheorghe 

Magheru" Tg-Jiu,  

I Liceum 

Ogólnoksztalcace, 

Ostrolece, Polonia. 

8. Benjamin Mendelsohn- Creatorul 
victimologiei 

Facultatea de Drept și Științe 

Economice Târgu Jiu 

Conf. Univ. dr. Voinea Dan 

Iulie 2017 Simpozion științific 

9. Conferința Internațională de 
Criminalistică 

Universitatea Titu Maiorescu 

București, Facultatea de Drept 
și Științe Economice Târgu Jiu, 

Asociația Criminaliștilor din 
România, Institutul Național de 

Criminalistică, Institutul 

Național al Magistraturii 
Responsabil: Conf. Univ. dr. 

Voinea Dan 

 Octombrie 

2017 

Conferință 

internatională 

10. Sancțiuni procedurale în litigiile civile. 
Teorie și practică juridică 

Conf. univ. dr. Miruță Gheorghe 

Asist. univ. drd. Drăghici 

Cristian 

Asist. univ. dr. Deaconu Diana 

Noiembrie  

2017 

Seminar științific 

 


