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1. INFORMAȚII GENERALE 

 

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti este o instituţie particulară de învăţământ 

superior, persoană juridică română de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului 

naţional de învăţământ din România, asa cum este prevazut în Carta UTM. 

Universitatea Titu Maiorescu, cu autorizatie de functionare din anul 1990, a fost acreditată 

iniţial prin O.G. Nr. 1321/18.10.2001, apoi prin Legea nr. 239 din 30 aprilie 2002 privind 

înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu şi apoi prin Decretul nr. 346 pentru promulgarea 

Legii privind înfiinţarea Universităţii Titu Maiorescu, publicate în Monitorul Oficial nr. 291 

din 30 aprilie 2002.  

În  componența Universității Titu Maiorescu funcționează 10 facultăți, care detin în ansamblu 

un numar de 22 programe de licență, 23 de masterate și trei școli doctorale (Drept, Medicină 

și Medicină Dentară) ce se înscriu în rândul programelor de studii universitare de doctorat 

ştiinţific, care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală, relevantă 

internaţional, pe baza unor metode ştiinţifice. 

Programele de studii universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu 

frecvenţă. 

În contextul general al preocupării Universității Titu Maiorescu pentru creșterea continuă a 

calității proceselor didactice, de cercetare și manageriale și, în concordanță cu reglementările 

legale, un loc important îl are autoevaluarea programelor de studii, în mod concret a 

activității IOSUD. Aceasta constituie o bună oportunitate  atât pentru derularea procesului 

educațional la cele mai înalte standarde profesionale, cât și pentru cunoașterea eforturilor  

tuturor celor implicați  în cadrul  activităților IOSUD. 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DREPT- DOMENIUL DREPT 

Școala doctorală Drept din cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu a fost înființată prin  

Ordinul MECI nr.5199/21.09.2009. Misiunea ei este aceea de organizare a ciclului de studii 

universitare de doctorat a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în 

realizarea cercetării științifice, capabile de inserție pe piața muncii înalt calificate în domeniul 

juridic. 

În structura ei își desfășoară activitatea un număr de 10 conducători de doctorat ce au o bună 

vizibilitate științifică la nivel național și internațional. 

În prezent un număr de  studenți-doctoranzi sunt înscriși la studii universitare de doctorat în 

domeniul Drept. 

De asemenea, în ultimii 5 ani un număr de 51 studenți-doctoranzi au absolvit studiile 

doctorale și au primit diploma de doctor în Drept. 

Tezele de doctorat elaborate în perioada de referință au abordat teme de stringentă actualitate 

juridică și au propus direcții de ameliorare a cadrului normativ și instituțional autohton 

apreciate în mediul științific și academic. 

Baza materială asigurată de către IOSUD Universitatea Titu Maiorescu este competitivă și 

asigură necesitățile organizării unui proces de învățământ la nivelul standardelor recunoscute. 
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Sistemul de asigurare internă a calității în cadrul celor 3 școli doctorale este subsumată 

cadrului structurat la nivelul Universității Titu Maiorescu, conform Strategiei instituționale 

privind creșterea calității serviciilor educaționale și de cercetare în Universitatea Titu 

Maiorescu 2016-2020. 

În același sens, menționăm Manualul calității în Universitatea Titu Maiorescu, precum și 

instituirea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Universitatea Titu Maiorescu 

Evident că modul de particularizare a respectării standardelor de calitate în cazul specific al 

tezelor de doctorat este urmărit conform responsabilităților reieșite din regulamentele proprii 

de către toți cei implicați. 

Informațiile privind standardele, indicatorii și criteriile specifice sunt inserate în cuprinsul 

Raportului de evaluare internă și al anexelor la acesta.  

 

 

2. Criterii și indicatori de evaluare internă a activității a Școlii Doctorale Drept 

Domeniul Drept  din cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu  

Raportul de evaluare internă a Școlii Doctorale Domeniul Drept din cadrul   IOSUD 

Universitatea Titu Maiorescu este un proces realizat conform art. 8 alin.1) Metodologia de 

evaluare a studiilor universitare de doctorat, prevăzută de Ordinul nr. 5403/2018 privind 

metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, 

standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare. pe baza criteriilor și indicatorilor 

de performanță utilizați în evaluarea unei  școli doctorale, astfel cum sunt structurați în art. 13 

lit. a)- c) din O.U.G. 75/2005, precum și cu recomandările ARACIS. 
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Anexă 

DOMENII ȘI CRITERII DE EVALUARE  

 

A. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

 

A.1.Structurile instituționale, administrative, manageriale și resurse financiare 

 

A.1.1. Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a 

implementat mecanismele de funcționare eficiente prevăzute în legislația specifică 

privind organizarea studiilor de doctorat.  

A.1.1.1. Existența regulamentelor specifice și aplicarea acestora la nivelul IOSUD, 

respectiv a școlii doctorale, având ca perioadă de referință ultimii cinci ani. 

(a) Regulamente interne ale structurilor administrative (Regulamentului instituțional de 

organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat, Regulamentele Școlilor 

Doctorale); 

(b) Metodologia de desfășurare a alegerilor la nivelul CSUD, școli doctorale și dovezi ale 

derulării acestora; 

(c) Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director CSUD și dovezi 

ale derulării acestuia; 

d) Metodologii de organizare și desfășurare a studiilor de doctorat (de admitere a 

studenților doctoranzi, de finalizare a studiilor de doctorat); 

(e) Existența unor mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și de 

echivalare a doctoratului obținut în alte state; 

(f) Structuri de conducere funcționale (IOSUD / CSUD / Consiliul Școlii Doctorale 

(regularitatea convocării ședințelor); 

(g) Contractul de Studii Universitare de Doctorat. 

 

1. IOSUD are statut juridic propriu, stabilit prin actul de înființare (Anexa 1 Cadrul 

juridic, http://www.utm.ro/despre-noi/scurt-istoric/, 
http://www.utm.ro/infiintareacreditare/ ) 

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti s-a înfiinţat cu denumirea Universitatea 

Independentă „Titu Maiorescu” la data de 20.09.1990 prin Sentinţa Civilă nr. 59 pronunţată 

în şedinţa publică din 25 ianuarie 1991, la Judecătoria Sectorului 1, cu scopul „de a desfăşura 

activităţi specifice învăţământului superior, inclusiv de cercetare ştiinţifică” . 

Ulterior, prin Legea nr. 239/2002 de înfiinţare a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti, 

au fost acreditate următoarele facultăţi şi specializări: Facultatea de Drept, specializarea 

„Drept”, cu predare în limba română; Facultatea de Medicină Dentară, specializarea 

„Medicină Dentară”, cu predare în limba română; Facultatea de Psihologie, specializarea 

„Psihologie”, cu predare în limba română; Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea 

„Finanţe-Bănci şi Contabilitate”, cu predare în limba română. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu 

modificările ulterioare, a fost acreditată și Facultatea de Medicină, specializarea “Medicină 

generală” cu predare în limba română şi a fost autorizat să funcţioneze provizoriu Colegiul de 

Tehnică Dentară, ca învăţământ universitar de scurtă durată, cu predare în limba română. Ca 

urmare a Hotărârii de Guvern nr. 1609/2004, „Colegiul de Tehnică Dentară” a devenit 

specializare în domeniul de licenţă Sănătate, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, 

începând cu anul universitar 2004-2005. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1082/2003 pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 

410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să 

http://www.utm.ro/despre-noi/scurt-istoric/
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funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, a fost autorizată să funcţioneze 

provizoriu Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, cu specializarea „Informatică”. 

Prin acelaşi act normativ, specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune” din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice din Bucureşti a primit statutul de specializare autorizată să 

funcţioneze provizoriu. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1609/2004 pentru modificarea anexelor nr.1-3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau 

autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior au fost autorizate 

să funcţioneze provizoriu Facultatea de Drept Tg. Jiu cu specializarea „Drept” şi Facultatea 

de Ştiinţe Economice Tg. Jiu cu specializarea „Contabilitate şi informatică de gestiune”.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 749/6 iulie 2009 şi Hotărârea de Guvern nr. 69/ 27 feb. 2013 

privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, a fost acreditată 

Facultatea de Medicină, specializarea Medicină cu predare în limba română şi specializarea 

Asistenţa Medicală Generală, cu predare în limba română.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, 

structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, au fost 

autorizate să funcţioneze provizoriu specializările cu predare în limba română: 

„Administrarea afacerilor” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice – Bucureşti; „Asistenţă 

medicală generală” în cadrul Facultăţii de Medicină; „Administraţie publică” în cadrul 

Facultăţii de Drept. 

Prin Hotărârea Senatului UTM nr. 26/23.04.2009, începând cu anul universitar 2009-2010, 

învăţământul medical s-a realizat în cadrul Facultăţii de Medicină şi Medicină Dentară, care 

cuprindea patru programe de studii de licenţă: „Medicină”, „Medicină Dentară” – ca 

specializări acreditate şi „Asistenţă Medicală Generală”, „Tehnică Dentară” – ca specializări 

autorizate provizoriu. 

Prin Hotărârea Senatului UTM nr. 12/01.02.2011, începând cu anul universitar 2011-2012, 

învăţământul medical din U.T.M. se realizează în cadrul Facultăţii de Medicină şi Facultăţii 

de Medicină Dentară ce cuprind fiecare cate 2 programe de studii de licenţă: Medicină și 

Asistență Medicală generală, respectiv Medicină Dentară și Tehnică Dentară. 

Începând cu anul 2013 a fost autorizată provizoriu și Facultatea de Farmacie cu specializarea 

Farmacie. 

Începând cu anul universitar 2010-2011, în cadrul Universităţii funcţionează şi Facultatea de 

Ştiinţele Comunicării şi Relații Internaționale (autorizată de către ARACIS, în luna iulie 

2010) cu specializările „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” și „Comunicare şi Relaţii 

Publice”. 

În anul 2015 s-a autorizat provizoriu prin Hotărârea de Guvern nr. 781 din 23.09.2015, 

specializarea Asistență Medicală Generală la Facultatea de Asistență Medicală Tg. Jiu. 

Prin acreditarea instituţională din anii 2012 și 2017, ARACIS a acordat Universităţii Titu 

Maiorescu din Bucureşti “grad înalt de încredere”. 

Ca unitate de învăţământ superior public privat, componentă a sistemului national de 

învățământ superior, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti este persoană juridică şi 

dispune de autonomie universitară în spiritul şi litera Legii Învăţământului şi a Cartei 

Universitare proprii. 

În consecință, conform Hotărârii de Guvern nr. 376 din 18.05.2016 , structura UTM cuprinde: 

Facultatea de Drept, Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Psihologie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Medicină, Facultatea de 

Medicină Dentară, Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale, Facultatea de 

Farmacie, Facultatea de Drept și Științe Economice Tg. Jiu și Facultatea de Asistență 

Medicală Tg. Jiu. 
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Concepută pe structura unei universităţi europene clasice, cu o bogată ofertă de programe 

academice, Universitatea “TITU MAIORESCU” este, în acelaşi timp, o instituţie modernă, 

aflată în eşalonul întâi al reformei învăţământului românesc, în spiritul noilor metamorfoze 

introduse de Procesul Bologna. Ca membru al European Universities Association (EUA), 

Universitatea participă activ la geneza unui învăţământ european în condiţiile timpurilor 

prezente, când numai cei mai performanţi supravieţuiesc şi se impun într-un domeniu de o 

asemenea importanţă. Toate aceste date ale unei identităţi foarte bine conturate în 

învăţământul superior românesc - eficienţa, creativitatea (inovaţia), calitatea şi performanţa – 

deschid o largă paletă de perspective absolvenţilor maiorescieni, atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional, sub generosul stindard al Uniunii Europene. 

Ca o confirmare a calității activităților didactice universitare și de cercetare științifică derulate 

de UTM, evaluarea echipei de experţi EUA efectuată în anul 2013 în cadrul proiectului 

“Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi 

diversitate a Universităţilor din România” a concluzionat că U.T.M. îndeplinește standardele 

și are rezultatele pe care și le-a asumat prin Cartă. 

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate ciclurile de învăţământ superior: 

licenţă, masterat şi doctorat (doctoratul fiind organizat în cadrul facultăţilor de Drept, 

Medicină Dentară, Medicină. 

Toate facultăţile din U.T.M. aplică Sistemul European de Credite Transferabile (E.C.T.S.). 

Planurile de învăţământ şi programele disciplinelor sunt elaborate pe baza unei concepţii 

moderne, într-o perspectivă interdisciplinară, în concordanţă cu standardele europene ale 

învăţământului universitar european. Prin filosofia ei educaţională şi prin structura 

academică, Universitatea cultivă domenii fundamentale ale cunoaşterii. În acelaşi timp, 

Universitatea Titu Maiorescu, instituţie de elită a învăţământului superior românesc, este 

profund ancorată în prezent, angajată activ în procesul european de reformare şi adaptare a 

educaţiei academice la exigenţele şi rigorile societăţii de azi. 

 Pentru desfăşurarea activităţilor circumscrise misiunii şi obiectivelor sale, Universitatea 

„Titu Maiorescu” se asociază cu instituţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate, 

constituind structuri de activitate de interes comun şi cooperează cu organisme 

guvernamentale şi neguvernamentale, la nivel local, naţional şi internaţional.  

În acest context, pe baza evaluării permanente a învăţământului ca sistem şi proces, 

Universitatea „Titu Maiorescu” se preocupă de adaptarea programelor sale de învăţământ şi 

cercetare, la tendinţele de progres ale ştiinţei, tehnologiei şi culturii, la nevoile societăţii 

româneşti, precum şi de compatibilizare a acestora cu programele altor universităţi şi 

organisme academice şi profesionale din ţară sau din străinătate. 

Comunitatea universitară a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti este constituită din 

cadre didactice cu funcţie de bază, cadre didactice asociate sau cadre de specialitate invitate, 

români și străini, din profesori consultanţi, din personal de cercetare cu studii superioare, din 

studenţii tuturor ciclurilor de studii universitare şi din participanţi la studii postuniversitare. 

În cadrul Universităţii funcţionează facultăţi, departamente, institute de cercetare ştiinţifică, 

centre de cercetare științifică, comisii şi consilii în interesul învăţământului precum şi 

structuri tehnico-administrative stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Universităţii şi reprezentate în Organigramă, aceste documente fiind aprobate de Senat. 

 

 

2. IOSUD, domeniile de doctorat și școlile doctorale sunt înființate și funcționează legal 

(Anexa 1 Temei legal Școala Doctorală Drept)  
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Baza legală prin care s-au aprobat domeniile de doctorat din cadrul IOSUD 

UniversitateaTitu Maiorescu 

Nr.

crt. 

Domeniul de doctorat/Domeniul 

de studii universitare de doctorat 

Baza legală prin care s-a aprobat domeniul 

O.M.nr..../.... 

1 MEDICINĂ DENTARĂ Ordinul MEC nr.4632/2004 

2 DREPT Ordinul MECI nr.5199/21.09.2009   

3 MEDICINĂ HG 778/23.09.2015 

 

 

 

3. La nivelul IOSUD există un regulament instituțional de organizare și funcționare a 

programelor de studii universitare de doctorat, precum și regulamente proprii ale școlilor 

doctorale. 

Regulamentul instituţional de  organizare şi desfăşurare a programelor  de studii 

universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti ( Anexa 2, 

http://www.utm.ro/regulament-iosud/) este publicat pe site-ul IOSUD. De asemenea, și 

Regulamentul  Școlii Doctorale Drept adoptat la 10 iunie 2013 (Anexa 3), ce funcționează în 

cadrul IOSUD Universitatea Titu Maiorescu pot fi consultate pe site-ul propriu  

 

4.A fost adoptată Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat organizate în 

cadrul IOSUD Titu Maiorescu, ce poate fi consultată la Secretariatul IOSUD, cât şi pe pagina 

proprie de INTERNET (Anexa 4, http://www.utm.ro/iosud/metodologia-de-admitere-la-

studiile-universitare-de-doctorat-organizate-in-cadrul-iosud-titu-maiorescu/), prevederile 

acestei Metodologii fiind valabile și la Școala doctorală Drept. 

 

 

5.IOSUD respectă dispoziţiile legale pentru alegerea organelor colective de conducere 

(CSUD, Consiliile școlilor doctorale). 

La nivelul IOSUD a fost adoptată Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului 

pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), iar regulamentul  Școlilor doctorale 

Drept conţine dispoziţii exprese privind constituirea consiliului şcolii doctorale (Anexa 

5 Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de 

Doctorat (CSUD), Regulamentul Școlii Doctorale Drept). 

 

4. Între IOSUD și studenții-doctoranzi înmatriculați la IOSUD se încheie contracte de 

studii/acte adiționale, potrivit legii și regulamentelor interne 

 Modelul de contract încheiat între studenţii doctoranzi este inclus în Anexa 1 la  

Regulamentul instituţional  de  organizare şi desfăşurare a 

programelor  de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii Titu Maiorescu din 

Bucureşti (http://www.utm.ro/regulament-iosud/) 

 

5.   Directorul CSUD este ales prin concurs public, organizat de rector, și îndeplinește 

standardele obligatorii pentru abilitare. 

 Procedura alegerii Directorului CSUD este reglementată de către  Metodologia  de 

organizare şi desfăşurare a concursului public de ocupare a postului de Director al Consiliului 

http://www.utm.ro/regulament-iosud/
http://www.utm.ro/iosud/metodologia-de-admitere-la-studiile-universitare-de-doctorat-organizate-in-cadrul-iosud-titu-maiorescu/
http://www.utm.ro/iosud/metodologia-de-admitere-la-studiile-universitare-de-doctorat-organizate-in-cadrul-iosud-titu-maiorescu/
http://www.utm.ro/regulament-iosud/
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pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)  din cadrul IOSUD Universitatea Titu 

Maiorescu adoptată de către Senatul UTM şi elaborată în concordanţă cu exigenţele legale în 

vigoare  (Anexa 1 PV alegere Director CSUD, Anexa 6 Metodologia concurs Director 

CSUD)  

 

A.1.1.2. Regulamentul Școlii Doctorale include criterii, proceduri și standarde 

obligatorii pentru aspectele specificate în art.17, alin. 5 din HG 681 / 2011. 

Regulamentul Școlii Doctorale Drept include: 

- la art. 8-9 modalitatea de acceptare de noi membri conducători de doctorat, iar la art. 12 

modalitatea în care îi poate fi retrasă calitatea de de membru al școlii doctorale 

-la art. 15 alin (2)  mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce privește oportunitatea, 

structura și conținutul programului  de pregătire bazat pe studii universitare de doctorat 

- la art. 11  procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-

doctorand și procedurile de mediere a conflictelor 

 - la art. 22 alin (7),  condițiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt 

- la art.22 alin (9) și (10) modalitățile de prevenire a fraudei în cercetarea științifică, inclusiv a 

plagiatului 

-la art. 19 alin. (4)  asigurarea accesului la resursele de cercetare 

- la art.  22 alin. (6)  obligațiile de frecvență ale studenților doctoranzi, conform unei 

metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale. 

 

A.1.2.  IOSUD dispune de resursele logistice necesare pentru îndeplinirea misiunii 

studiilor de doctorat. 

A.1.2.1. Existența și eficacitatea unui sistem informatic adecvat pentru evidența 

studenților doctoranzi și a parcursului lor academic. 

Sistemul informatic utilizat de Școala Doctorală Drept este adecvat necesităților ridicate de o 

evidență funcțională a studenților doctoranzi. Bazele de date securizate în format Excel oferă 

informații în timp real cu privire la data înmatriculării, parcursul profesional al fiecărui 

student-doctorand, datele personale, situația îndeplinirii cerințelor legale referitoare la 

procedura de susținere publică a tezelor de doctorat(inclusiv parcursul didactic al Școlii 

doctorale). 

 

 

A.1.2.2. Existența și utilizarea unui program informatic și dovezi ale utilizării sale 

pentru verificarea procentului de similitudine în toate tezele de doctorat. 

 

IOSUD Universitatea Titu Maiorescu a achiziționat compararea electronică a documentelor, 

serviciului de internet Sistemantiplagiat. ro, utilizat și de MEN   (Anexa 7, Contract Plagiat-

Sistem Antiplagiat prin Internet SRL). Acesta calculează Coeficientul de Similitudine 1(în 

care sunt luate în considerare toate frazele descoperite de sistem în alte documente ) și 

Coeficientul de Similitudine 2(mult mai eficient în descoperirea împrumuturilor 

neautorizate).Este considerată, de către autorii programului,  suspicioasă depășirea pragului 

de 50% pentru Coeficientul de Similitudine 1 și 5% pentru Coeficientul de Similitudine 2. 

Interpretarea este efectuată de conducătorii de doctorat care vizează Rapoartele de 

similitudine. Rezoluția din ultimii 5 ani a tezelor de doctorat susținute în cadrul Școlii 

Doctorale Drept poate fi consultată în Anexa 16. 

 

A.1.3. IOSUD se asigură că resursele financiare sunt utilizate în mod optim, iar 

veniturile obținute din studiile doctorale sunt completate prin finanțare suplimentară 

față de cea oferită de guvern. 
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IOSUD Universitatea Titu Maiorescu nu beneficiază de finanțare oferită de guvern. 

 

*A.1.3.1. Existența a cel puțin unui grant de cercetare sau de dezvoltare instituțională / 

resurse umane în implementare la momentul depunerii dosarului de autoevaluare, per 

domeniu de studii doctorale sau existența a cel puțin 2 granturi de cercetare sau de 

dezvoltare instituțională / resurse umane per domeniu de studii doctorale obținute de 

conducătorii de doctorat din domeniul evaluat în ultimii 5 ani. 

Proiect cofinantat din Programul Orizont 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și 

Inovare (2014-2020) 

Axa prioritara: Justiție - JUST / 2017 (Action Grants) 

Titlul proiectului: JCOERE - Cooperarea Judiciară în vederea sprijinirii Redresării 

Economice în Europa  

Contract JCOERE-800807-PM 

 

Partenerii din acest proiect sunt Universitatea Titu Maiorescu din București, 

University College Cork, Universita degli Studi Firenze, INSOL Europe. 

Coordonarea proiectului se realizează de către Facultatea de Drept din cadrul 

University College Cork, sub conducerea doamnei Profesor Irene Lynch Fannon. 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea cooperării judiciare în temeiul 

Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru  sprijinirea 

procedurilor de restructurare preventivă (salvare) a afacerilor la nivel european. 

Lucrările la proiect, programate să dureze doi ani, se vor concentra pe reguli și 

practici în relație cu obligația de cooperare menționata la articolele 42 și 57 din 

Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență, în procedurile de 

restructurare preventivă. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Având în vedere adoptarea potențială a proiectului de directivă europeană privind 

restructurarea preventivă, proiectul va analiza normele actuale procedurale, de fond și 

de altă natură existente în mai multe state membre, care ar putea împiedica modul în 

care instanțele comunică și cooperează între ele. 

Accentul se pune pe obligațiile impuse sistemului judiciar european prin 

Regulamentul revizuit de a coopera în contextul insolvenței transfrontaliere, în special 

in procedurile de restructurare preventivă.  

Diseminarea informațiilor și a rezultatelor este o parte importantă a acestui proiect, 

care va facilita o mai bună conștientizare a îndatoririlor de cooperare și comunicare 

reglementate in materie de insolvență, în ceea ce privește redresarea si salvarea 

afacerilor  în UE. 

Rezultatele așteptate transmise Comisiei Europene includ următoarele: informarea cu 

privire la reglementările și practicile în materie de salvare a afacerilor în cadrul cărora 

dispozițiile privind cooperarea din regulamentul european sunt aplicabile; realizarea 

unui raport analitic comparativ referitor la reglementările privind restructurarea 

afacerilor și cele mai eficiente practici de tip „soft law”;  realizarea unor sesiuni 

interactive prin parteneriat cu INSOL Europe ca un canal eficient de comunicare; 

realizarea unui site cu date cuantificate, găzduit pe o platformă online 

corespunzătoare. 

Echipa UTM: 

Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Coordonator știintific partener UTM 

Drd. Nicoleta Mirela Năstasie – Cercetător  

Lect.univ.dr. Drăghici Cristian – Cercetător 
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CV-urile conducătorilor de doctorat (Anexa 8) 

 

*A.1.3.2. Proporția studenților doctoranzi existenți în momentul evaluării, care 

beneficiază pentru minimum șase luni și de alte surse de finanțare decât finanțarea 

guvernamentală, prin burse acordate de persoane fizice sau juridice sau sunt susținuți 

financiar prin granturi de cercetare sau de dezvoltare instituțională / resurse umane, nu 

este mai mică de 10%. 

IOSUD Universitatea Titu Maiorescu nu beneficiază de finanțare oferită de guvern. 

În perioada de referință un  număr important de studenți-doctoranzi din cadrul Școlii 

Doctorale Drept au beneficiat de burse oferite în cadrul proiectelor cu finanțare europeană 

(Anexa 19): 

1. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013 

Titlul proiectului: „Burse doctorale de pregătire ecoeconomică si bioeconomică 

complexă pentru siguranţa si securitatea alimentelor si furajelor din ecosisteme 

antropice” 

Beneficiar: Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu” al  

Academiei Române 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/77102 

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” 

Partener 5: Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 

 

2. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

Titlul proiectului: Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării 

dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului 

administrativ  

Axa prioritară 1 Educația şi formarea profesională în sprijinul creșterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării 

Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  

 "Investeşte în oameni!" 

Beneficiar Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 
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*A.1.3.3. Cel puțin 5% din totalul sumelor aferente granturilor doctorale obținute de 

universitate prin contract instituțional și taxelor de școlarizare încasate de la studenții 

doctoranzi de la forma de învățământ cu taxă se utilizează pentru a deconta cheltuielile 

de formare profesională ale doctoranzilor (participarea la conferințe, școli de vară, 

cursuri, stagii în străinătate, publicare de articole de specialitate sau alte forme specifice 

de diseminare etc.). 

Participarea studenților doctoranzi la conferințele organizate de UTM este scutită de 

taxe. De asemenea, publicarea de articole de specialitate în publicațiile universității 

este exonerată de plata vreunei plăți. Stagiile de pregătire în străinătate organizate de 

UTM nu comportă implicarea financiară a doctoranzilor. 

 

 

 A.2. Infrastructura de cercetare 

A.2.1. IOSUD/Școlile doctorale dețin o infrastructură de cercetare care să susțină 

derularea activităților specifice studiilor universitare de doctorat. 

 

A.2.1.1. Spațiile și dotarea materială a IOSUD / Școlii Doctorale permit realizarea 

activităților de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele 

asumate (calculatoare, software specific, aparatură, echipamente de laborator, 

bibliotecă, acces la baze de date internaționale etc.). Infrastructura de cercetare și 

oferta de servicii de cercetare sunt prezentate public prin intermediul unei platformei 

de profil.. 

 

1. Există la nivelul facultăților/școlilor doctorale spații proprii dedicate studenților-

doctoranzi (centre de resurse), în care aceștia studiază. 

 Școala doctorală Drept are alocate  spații adecvate în care studenții-doctoranzi pot 

studia și în care se pot organiza sesiuni de susținere a referatelor științifice. De asemenea, 

există o sală specială pentru susținerea publică a tezelor de doctorat, cu toate facilitățile 

tehnice necesare. 

 

 2.Capacitatea și dotarea centrelor de resurse corespunde necesităților de studiu și cercetare 

a studenților-doctoranzi 

Baza materială a Universității asigură în totalitate sălile de curs, seminar, laboratoare 

la nivelul cerințelor. 

Numărul de locuri din sălile de curs, seminar şi laboratoare este corelat cu mărimea 

formațiilor de studiu. În laboratoarele de informatică, pentru o formație de lucru (25 studenți), 

pentru fiecare student există câte un calculator. 

Spațiile de învățământ și de cercetare științifică sunt dotate corespunzător unor 

activități de calitate în concordanță cu destinația lor. Acestea dispun de toate facilitățile 

necesare unui proces didactic modern: videoproiector, retroproiector, laptop, ecrane de 

proiecție, microfon. 

Dotările şi amenajările sunt într-o continuă dezvoltare, pentru atingerea celor mai 

înalte standarde de calitate. Lucrările vizând dobândirea deprinderilor practice ale studenților 

se desfășoară în săli de laborator amenajate şi dotate conform prevederilor fișelor 

disciplinelor, în concordanță cu cerințele de calitate.  
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 (Anexa 9) 

 

3.La nivelul facultăților/școlilor doctorale există birouri pentru conducătorii de doctorat, 

unde au loc întâlnirile de lucru cu studenții doctoranzi, conform reglementărilor legale 

 Întâlnirile de lucru se desfăşoară în bune condiţii în spaţiile proprii ale Școlii doctorale 

Drept cât şi la sediul CSUD UTM. 

 

 

A.3. Calitatea resursei umane 

 

A.3.1. La nivelul fiecărei școli doctorale există suficient personal calificat astfel încât să 

fie asigurat un proces educațional de calitate 

*A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum trei 

conducători de doctorat (calitate obținută conform legii) și cel puțin 50% dintre aceștia 

(dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în 

vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea 

atestatului de abilitare. 

 

Conducători afiliați 

Prof.univ.dr.Smaranda Angheni     îndeplinește standardele minimale  

Prof.univ.dr. Iosif R Urs                     îndeplinește standardele minimale 

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu        îndeplinește standardele minimale 

Prof.univ.dr. Alexandru Boroi          îndeplinește standardele minimale 

Prof.univ.dr. Magda Volonciu                       îndeplinește standarde minimale  

Prof.univ.dr. Gheorghe Popa             îndeplinește standardele minimale   

Prof.univ.dr. Ionel Didea       îndeplinește standardele minimale                

Prof.univ.dr. Adrian Năstase                         îndeplinește standarde minimale  

Prof.univ.dr. Ioan Adam   îndeplinește standardele minimale             

Prof.univ.dr.Cristinel Ioan Murzea               îndeplinește standardele minimale 

 

Alți conducători activi 

Prof.univ.dr.Mihai Bădescu -transferat la Academia de Studii Economice 

Prof.univ.dr. Florea Măgureanu-retras din motive medicale 

 

(Conform, Anexa 8 CV-uri și liste lucrări și Stabdarde CNADTCU) 

 

A.3.1.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat 

evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD. 

Situația conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale Drept este următoarea: 

Prof.univ.dr.Smaranda Angheni    titular 

Prof.univ.dr. Iosif R Urs                    titular 

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu       titular  

Prof.univ.dr. Alexandru Boroi           titular 

Prof.univ.dr. Magda Volonciu           titular 

Prof.univ.dr. Gheorghe Popa             titular 

Prof.univ.dr. Ionel Didea                   titular 

Prof.univ.dr. Adrian Năstase             titular 

Prof.univ.dr. Ioan Adam             titular  

Prof.univ.dr.Cristinel Ioan Murzea    titular 

(Anexa 10, Stat de funcții). 
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A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 

aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea 

de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II 

cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate. La disciplinele care dezvoltă 

competențe cu caracter transversal sau care conțin capitole strict specializate, pot 

preda, respectiv titularul de curs poate invita și alte cadre didactice titulare sau 

specialiști din afara sistemelor de învățământ superior și cercetare. 

 (Conform Anexa 11  Programe de studii universitare avansate (pentru ultimul an 

universitar , Anexa 1 Adeverințe încadrare )  

 

*A.3.1.4. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent mai mult 

de 8 studenți doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor universitare 

de doctorat (3 sau 4 ani, în funcție de domeniu, la care se pot adaugă perioadele de 

prelungire legal acordate) și de 15 doctoranzi în total, nu depășește 5%. 

 

 Conducătorii de doctorat care fac parte din cadrul Școlii Doctorale Drept  coordonează un 

număr de studenți-doctoranzi, după cum urmează: 

Prof.univ.dr.Smaranda Angheni   14 

Prof.univ.dr. Iosif R Urs                13 

Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu     9 

Prof.univ.dr. Alexandru Boroi       12 

Prof.univ.dr. Magda Volonciu         4 

Prof.univ.dr. Gheorghe Popa           6 

Prof.univ.dr. Ionel Didea                  4 

Prof.univ.dr. Adrian Năstase            5 

Prof.univ.dr. Ioan Adam       3 

Prof.univ.dr.Cristinel Ioan Murzea   5        

 (conform Anexa 12). 

 

 

 

A.3.2. Conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale desfășoară o activitate 

științifică vizibilă internațional 

 

A.3.2.1. Cel puțin 50% din conducătorii de doctorat din domeniul supus evaluării 

prezintă minimum 5 publicații indexate Web of Science sau ERIH în reviste cu factor 

de impact sau alte realizări, cu semnificație relevantă pentru domeniul respectiv, în care 

se regăsesc contribuții de nivel internațional ce relevă un progres în cercetarea 

științifică - dezvoltare - inovare pentru domeniul evaluat. 

Conducătorii de doctorat menționați au vizibilitate internațională în ultimii cinci ani, 

constând în: calitatea de membru în comitetele științifice ale publicațiilor și 

conferințelor internaționale; calitatea de membru în board-urile asociațiilor 

profesionale internaționale; 

calitatea de invitat în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în 

străinătate sau calitatea de membru al unor comisii de susținere a unor teze de doctorat 

la universități din străinătate sau în cotutelă cu o universitate din străinătate.  
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 Pentru Domeniul Drept sunt luate în considerare publicațiile indexate în bazele de date 

internaționale recunoscute de MEN(În Anexa 8 CV-conducători doctorat, iar în Anexa 21 

Lista lucrări reprezentative). 

 

LISTA LUCRĂRI REPREZENTATIVE  

 

I. Prof.univ.dr. Smaranda ANGHENI 

1. Clauza penală în dreptul civil şi comercial comparat, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000;  

2. Drept comercial (în colaborare - prim autor), Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008; 

3. Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi, Ed. C.H. Beck, București, 2013; 

4. Raporturile juridice dintre profesioniştii-comercianţi, Ed. C.H. Beck, București, 2014; 

5. Enciclopedia juridică română. Volumul I - A-C, Editura Academiei Romane & 

Editura Universul Juridic București, 2018, coordonator general al volumului I și coautor. 

 

II. Prof.univ.dr. Iosif R. URS 

1. Iosif R. Urs, Enciclopedia Juridică Română, 6-8 volume, Editura Academiei 

Române/Editura Universul Juridic, volumul I (literele A-C) dedicat Marii Uniri a 

apărut la 1 decembrie 2018,  iniţiator-coordonator 

2. Iosif R. Urs, Carmen Todică, Drept civil. Teoria persoanelor, prim autor, Editura 

Hamangiu, 2016 

3. Iosif R. Urs, Carmen Todică, Drept civil. Teoria generală, prim autor, Editura 

Hamangiu, 2015 

4. Iosif R. Urs, Petruţa-Elena Ispas, Drept civil. Teoria obligaţiilor, prim autor, Editura 

Hamangiu, 2015 

5. Iosif R. Urs, Validarea contractului – Noul Cod civil. Studii și Comentarii, vol II, 

Academia Română 

 

 

III. Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU 

1. Dreptul social european, Editura Universul Juridic, Curs universitar, București, 2014 

2. Responsabilitatea socială a întreprinderilor- de la concept la normativizare, Editura 

Universitară, București, 2016 (în coautorat cu Neagu Maria Iuliana) 

3. Protecția drepturilor lucrătorilor în dreptul internațional și european, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2016 (în coautorat cu Neagu Vasile) 

4. Protecția internațională a drepturilor omului, Ediția a 2-a, revizuită, Editura 

Hamangiu, București, 2017 

5. Tratat de drept social internațional și european, Editura Universul Juridic, București, 

2019 (în coautorat cu Maria Beatrice Berna, în curs de apariție) 

 

IV. Prof.univ.dr. Cristinel-Ioan MURZEA  
• Murzea C., Drept roman. Editia a II-a. Editura ALL BECK, Bucureşti. 2003, 325 

pagini, ISBN 973-655-329-9 

• Murzea C., Poenaru E.: Procedura succesorală notarială. Editura C.H. Beck, 

Bucureşti. 2006, 200 pagini,  

ISBN 973-655-912-2. 

• Murzea C., Poenaru E.: Donaţia si testamentul. Editura Hamangiu, Bucureşti. 2007, 

290 pagini, ISBN 978–973–1836–40-9 

• Murzea C., Poenaru E.: Reprezentarea în dreptul privat. Editura C.H. Beck, Bucureşti. 

2007, 280 pagini, ISBN 978–973–115–098–7 



 15 

• Murzea C., E.Poenaru., G.Aioanei, Părţile în procesul civil, Ed.Hamangiu, Bucuresti, 

2012, ISBN 978-606-522-787-3, 340 pag 

• Murzea C., Matefi R., Evoluţia statului şi dreptului românesc, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2015, ISBN 978-606-27-0414-8, 269 pag. 

 

 

V. Prof.univ.dr. Gheorghe POPA 
A. CARTI 

1. Gheorghe Popa, Niculae Gament, Criminalistica-curs universitar, Editura 

ProUniversitaria,Bucuresti, 2014;  

2. Sorin Calota Gheorghe Popa, Cercetarea cauzelor de incendii, Editura Universul 

juridic, Bucureşti, 2010, , ISBN  978-973-127- 408-9,  comletata si audagita sub forma unui 

ghid, 2013 

3. Gheorghe Popa, Tehnica criminalistica, curs universitar, Ed. ProUniversitaria 

Bucuresti, 2008; 

 

B. ARTICOLE 

4. Gheorghe Popa, Possibilities and limits of the micro-trace research of balistic nature, 

Journal of criminal investigation, volume VI Issue 1/2013, Editura Universul Juridic 

Bucuresti; 

 

C. COMUNICARI STIINTIFICE 

5. Gheorghe Popa, “Methodological aspects regarding the forensic investigation of 

computer crimes”, Conferinta cu participare internationala, cu tema “Abordarea 

multidisciplinara in domeniul prevenirii si   combaterii criminalitatii informatice, Bucuresti, 

16 noiembrie 2018,  organizata de  Asociatia Romana de stiinte penale si  Grupul National 

Roman   

6. Gheorghe Popa, “Forensic botany, a science serving justice”, Conferinta 

internationala cu tema “Aparitia si evolutia criminalisticii romanesti. Rolul si contributia 

cercetarii stiintifice in crearea si perfectionarea  unor metode si mijloace tehnice 

criminalistice”, Bucuresti 23 octombrie 2018, organizata de Asociatia Crminalistilor din 

Romania si Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti. 

D. INVENTII 

7. Ion Sandu, Constantin Chis, Gheorghe Popa, „Poligraf cu sistem integrat de coasistare 

si metoda de testare cu ajutorul acestuia”, premiata cu trei medalii de aur si doua de argint la 

saloane internationale de inventica si tehnologie internationale, in curs de brevetare 

 

VI. Prof Univ. Dr. Alexandru BOROI 

1.  Infractiuni contra vietii,  Editura All Beck, Bucuresti, 1999, ISBN 973-9435-57-2  

2. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001,  ISBN 973-99959-9-3 

3. The Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union, Editura Lap 

Lambert Academic Publishing , Germania, 2012,  ISBN 978-3-8484-1300-3  

4. Tratat de cooperare judiciara internationala in materie penala,  Editura. CH Beck, 

Bucuresti, 2016, ISBN 978-66-18-0549-5  

5. Drept Penal Partea Speciala,  Editura CH Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0643-0  

 

VII. Prof.univ.dr. Magda VOLONCIU 
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1. Codul muncii – Comentarii pe articole, Vol. I Articolele 1 – 107, Al. Athanasiu, 

Magda Volonciu, L. Dima, O. Cazan, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007. 

2. Codul muncii – Comentarii pe articole, Vol. II Articolele 108 – 298, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2011, ISBN 978-973-115-046-8, Al. Athanasiu, L. Dima, O. Cazan, Magda 

Volonciu 

3. Unele aspecte privind definirea concedierii colective in legea interna si europeană în 

funcție de indeplinirea unor criterii specifice - History, Culture, Citizenship in the European 

Union - 11th Edition, 18-19 May 2018, Online ISSN 2360-395X, CD-ROM ISSN 2360-

1841ISSN-L 2360-1841 ; 

4.  „Aspecte specifice concedierii in cazul angajatorului persoana juridica aflat in 

procedura de insolventa. Privire speciala asupra dispozitiilor art. 60 alin. (2) din Codul 

Muncii” – Volumul conferintei nationale „Actualitati si Perspective in legislatia muncii”, 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 30 octombrie 2015, Editura Universul Juridic ISBN 978-

606-673-831-6 

5. „”Dialogul social. Necesitate și realitate”, Conferința internațională de drept, studii 

europene și relații internaționale - Politica legislativă între reglementare europeană, națională 

și internațională, București, 2013, Editura Hamangiu, ISBN 978-606-678-642-3, pag. 595 – 

602.  

 

VIII. Prof.univ.dr. Ionel DIDEA  

Drept comercial / Ionel Didea. - Bucureşti : Editura Pro Universitaria, 2017, ISBN 978-606-

26-0749-4. 

Drept comercial / Ionel Didea. - Bucureşti : Editura Universul Juridic, 2015. ISBN 978-606-

673-512-4. 

Dreptul european al concurenţei / Ionel Didea. – Bucureşti : Editura Universul Juridic, 2014, 

ISBN 978-606-673-511-7 

Ionel Didea, Diana Maria Ilie, PRIORITIZATION OF INSOLVENCY IN THE 

UNIVERSAL LEGAL PICTURE. NEW LEGAL VIEWS PASSED THROUGH THE 

FILTER OF EQUITY, SOLIDARITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY, Proceedings of 

the International Conference EUROPEAN UNION’S HYSTORY, CULTURE AND 

CITIZENSHIP 11 th edition Event dedicated to the Centenary of the Great Union, Publishing 

House C.H. Beck SRL, pag. 198-2016, 2018, (TC_4_2018_DDAP) 

Ionel Didea, Diana Maria Ilie, Insolventa-institutie de drept sub egida dreptului civil în 

lumina teoriei moniste sau parte componentă a corolarului legislației comerciale în lumina 

teoriei supraviețuirii dreptului comercial?, Curierul Judiciar nr. 6/2017, Ed. C.H. Beck,  

indexat EBSCO, CEEOL, HEINONLINE, pp. 320-328., 2017, (TC_9_2017_DDAP, 

TC_9_2017_DDAP) 

Ionel Didea, Diana Maria Ilie, Direcția extinderii fenomenului insolvență - conturarea noului 

Cod al insolvenței prin filtrul socio-economic actual, Curierul Judiciar nr. 1/2017, Ed. C.H. 

Beck,  indexat EBSCO, CEEOL, HEINONLINE, pp. 16-26., 2017, (TC_9_2017_DDAP, 

TC_9_2017_DDAP) 

 

IX. Profesor universitar dr. Ioan ADAM 

1. Tratat de drept civil. Obligațiile. Volumul I. Contractul, editura CH. BECK, 

București, 2017, 1168 pagini; 

2. Codul civil. Cartea a V-a. Despre obligații. Titlurile I-VIII (art. 1164-1649), editura 

CH. BECK, București, 2016, 1440 pagini; 

3. Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, editura CH. BECK, București, 2013, 616 

pagini; 
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4. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor ediția a 2-a, editura CH. BECK, București, 

2014, 856 pagini; 

5. Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, ediția a 3-a, editura CH. BECK, 

București, 2013, 768 pagini.  

 

 

X. Prof.univ.dr. Adrian NĂSTASE 
1. „Drept internațional Public. Sinteze”, coautor Bogdan Aurescu,  ediția a IX-a, 

revizuită și adăugită; Editura C.H. Beck, 2018, București. 

2.  „Cele două Românii”, ediția a II-a, Editura Niculescu, 2014, București. 

3.  „Drept internaţional economic”, coautor Ion Gâlea, Editura C.H. Beck, 2014, 

București. 

4. „Reprezentarea României la Uniunea Europeană în contextul reglementărilor interne 

şi europene”, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2012,Bucureşti. 

5. , „Romanian - American Partnership. My Contribution. Second Edition.”, ediția a II-a, 

revăzută și adăugită, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2013, București. 

 

 

*A.3.2.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat arondați unui domeniu de 

studii doctorale continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din 

punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, 

necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare, pe baza rezultatelor 

științifice din ultimii cinci ani. 

Din analiza informațiilor conținute în CV-urile precum și din listele de lucrări anexate, 

rezultă că 50% conducători de doctorat arondați Școlii doctorale Drept continuă să fie activi 

în plan științific, obținând punctajul stabilit de indicator (Prof. Angheni Smaranda, Prof. 

Nicolae Voiculescu, Prof. Adrian Năstase, Prof. Ioan Adam, Prof. Alexandru Boroi).  

(Anexa 8 CV-conducători doctorat, Anexa 21 Liste lucrări reprezentative) 

 

 

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ 

 

B.1. Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la concursul de 

admitere 

B.1.1. Instituția organizatoare de studii doctorale are capacitatea de a atrage un număr 

de candidați mai mare decât numărul de locuri disponibile. 

 

*B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de masterat ai altor instituții de 

învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la concursul de 

admitere la studii universitare de doctorat în ultimii cinci ani și numărul de locuri 

finanțate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul școlii doctorale este de cel 

puțin 0,2. 

 

Situația pe ultimii 5 ani a studenților-doctoranzi se prezintă astfel: 

Nr.cr
t. 

Domeni
ul 

An 
uniersitar 

Admisi Cu master la 
univ.Titu 
Maiorescu 

% Master la 
alte 
universitati 

% 

1 Drept 2013-2014 25 3 12 14 56% 

2 Drept 2014-2015 23 5 21,7 11 47,8% 
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3 Drept 2015-2016 25 6 24 11 44% 

4 Drept 2016-2017 17 4 23,5 8 47% 

5 Drept 2017-2018 8 1 12,5 4 50% 

  TOTAL 98 19 19,3 48 48,9% 

 

 

 

 

B.1.2. Candidații admiși la studiile de doctorat sunt de cea mai înaltă calitate. 

 

B.1.2.2. Rata de renunțare / abandon a studenților doctoranzi la 2 ani de la admitere nu 

depășește 30%. 

Conform evidențelor existente la Secretariatul IOSUD rata de abandon a studenților-

doctoranzi nu depășește 30%, astfel: 

 

Nr.crt. Domeniul An 
uniersitar 

Admisi Exmatriculati % Cu master la univ.Titu 
Maiorescu 

1 Drept 2013-2014 25 8 32% 3 

2 Drept 2014-2015 23 3 13% 5 

3 Drept 2015-2016 25 7 28% 6 

4 Drept 2016-2017 17 2 11,7% 4 

5 Drept 2017-2018 8 2 25% 1 

  TOTAL 98 22 22,4% 19 

 

 

 

B.2. Conținutul programelor de studii universitare de doctorat 

 

B.2.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru 

a îmbunătăți competențele de cercetare ale doctoranzilor și pentru a întări 

comportamentul etic în știință.  

 

B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde 

minimum trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a 

doctoranzilor, dintre care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al 

metodologiei cercetării și / sau prelucrării statistice a datelor. 

 

La Școala doctorală Drept, Programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate a fost astfel structurat încât studenții-doctoranzi să beneficieze de cele mai  noi 

informații privind evoluțiile la nivel normativ și jurisprudențial în materiile esențiale ale 

științelor juridice. Exemplificăm, în acest sens, cursuri cum sunt: 

- Codul Civil între tradiție și modernitate 

- Evoluții ale instituțiilor de drept civil și procesual civil 

- Instituții de drept penal potrivit Codului Penal și legislației conexe 

- Aspecte actuale referitoare la problematica Uniunii Europene 

- Metodologia cercetării științifice. Disciplina  include informații privind structura 

standard a unei teze de doctorat, stilurile de redactare, exigențele privind 

originalitatea și reprezentativitatea informațiilor conținute. 
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-  

Număr teze finalizate și validate 

de CNATDCU pentru fiecare 

conducător in parte  

 

Prof.univ.dr. Iosif R Urs 6   

Prof.univ.dr. Smaranda Angheni  5 

Prof.univ.dr. Nicolae Viculescu  9 

Prof.univ.dr. Alexandru Boroi  15 

Prof.univ.dr Gheorghe Popa  9 

Prof.univ.dr. Magda Volonciu  6 

Prof.univ.dr. Adrian Năstase  0 

Prof.univ.dr Ioan Adam  0 

Prof.univ.dr. Cristinel Ioan Murzea  0 

  

Numărul de teze refăcute și 

validate de CNATDCU 

3 

Numărul de teze cu plagiat 

dovedit  

0 

Numărul de lucrări publicate cu 

autori doctoranzi  

0 

Număr de brevete cu autori 

dotoranzi  

0 

Număr de participări ale 

doctoranzilor la conferințe 

naționale și internaționale  

254 

Număr de stagii în alte 

universități din țară sau din 

15 
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străinătate  

Număr de contracte de 

cercetare științifică la care 

participă doctoranzi  

49 

Număr de teze de doctorat 

verificate pentru similitudine  

17 

 

 

(La anexa 11 sunt prezentate programele de pregătire avansată asigurate în anul de studiu 

curent, iar în anexa 13 Fișele disciplinelor). 

 

B.2.1.2. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate vizează „rezultatele învățării”, precizând 

competențele, deprinderile și atitudinile pe care studenții doctoranzi ar trebui să le 

dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activitățile de cercetare. 

 

      Disciplinele de studii cuprinse în PUA au fișe de disciplină în care sunt precizate 

obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, 

seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor, bibliografia 

minimală. Există un orar al activităților PUA, care este făcut public și respectat. 

 Activităţile prevăzute în cadrul programului de pregătire avansată  sunt făcute publice 

pe site-ul propriu, precum şi prin serviciile de poştă electronică (Anexa 13 Fişe discipline) 

 

B.2.1.3. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în cercetarea științifică și proprietății 

intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei discipline 

predate în programul doctoral. 

 

La Școala Doctorală Drept, disciplina “Etică și integritate academică”, inclusă în programul 

de pregătire, își propune ca obiective să faciliteze  înțelegerea și asimilarea normelor și 

principiilor referitoare la etica profesională în domeniul juridic, precum și în domeniul  

cercetării științifice, drepturile de autor și evitarea plagiatului. De asemenea, se are în vedere 

înțelegerea conținutului noțiunii de deontologie profesională cu o atenție specială în domeniul 

profesiilor juridice. 

Un obiectiv important îl constituie și  a cumularea de cunoștințe referitoare la redactarea 

textelor științifice specifice diverselor genuri academice  în concordanță cu principiile eticii 

cercetării și cu regulile și bunele practici constituite.   

(conform Anexa 11 Programe studii avansate, Fișa disciplinei: Metodologia cercetării 

științifice și Etica cercetării) 

 

 

*B. 2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului de pregătire doctorală, studenții doctoranzi din 

domeniu beneficiază de consilierea/îndrumarea unor comisii de îndrumare și feedback 

scris sau întâlniri regulate, complementare celor oferite de către conducătorul de 

doctorat 
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Activitățile de îndrumare și de consiliere din partea comisiilor de îndrumare și a 

conducătorilor de doctorat se desfășoară în mod regulat și constant în sediul CSUD, precum 

și prin intermediul mijloacelor de comunicare disponibile. 

 (Anexa, 14, cu titlu exemplificativ) 

 

 

B.3.Rezultatele studiilor doctorale și proceduri de evaluare a acestora 

 

B.3.1. Cercetarea este valorificată de către studenții doctoranzi prin prezentări la 

conferințe științifice, publicații științifice, prin transfer tehnologic, patente,produse, 

comenzi de servicii. 

 

 B.3.1.1. Pentru domeniul evaluat se pun la dispoziția comisiei de evaluare minimum un 

articol sau o altă contribuție relevantă per student doctorand care a obținut titlul de 

doctor în ultimii 5 ani. Din această listă membrii comisiei de evaluare selectează pentru 

analiză, aleatoriu, 5 astfel de articole / contribuții relevante per domeniu de studii 

universitare de doctorat. Articolele, astfel selectate și analizate, vor primi un calificativ 

privind contribuția originală la dezvoltarea domeniului, pe o scală de la 1 la 5. Cel puțin 

trei articole trebuie să atingă pragul 3.. 

 

Lista care reține câte un articol pentru fiecare student doctorand care a obținut titlul de 

doctor în Drept în ultimii 5 ani se regășește la  Anexa 15 Cercetare ştiinţifică. Studenții-

doctoranzi participă în mod constant  cu contribuții științifice la manifestările științifice 

organizate de către Universitatea Titu Maiorescu, cum sunt, de exemplu,  reuniunile 

anuale Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale și 

Conferinţa internaţională “educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe 

cunoaştere”(http://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/conferinta-internationala-educatie-si-

creativitate-pentru-o-societate-bazata-pe-cunoastere/, http://www.utm.ro/facultatea-de-

drept-bucuresti/the-international-conference-education-and-creativity-for-a-knowledge-

based-society-law/) sau Revista Anale UTM Seria Drept, indexată în baze de date 

internaționale(http://analedrept.utm.ro/index.html). 

 

*B.3.1.2. Raportul dintre numărul de prezentări, inclusiv cele de tip poster, expoziții, 

realizate la manifestări internaționale de prestigiu (desfășurate în țară sau în 

străinătate) și numărul studenților doctoranzi care și-au încheiat studiile doctorale în 

perioada evaluată (ultimii cinci ani) este cel puțin egal cu 1. 

 Cu ocazia vizitei comisiei de evaluare vor fi puse la dispoziție informațiile relevante per 

student doctorand care a obținut titlul de doctor în ultimii ani. 

B.3.2. Școala Doctorală apelează la un număr semnificativ de referenți științifici externi 

în comisiile de susținere publică a tezelor de doctorat. 

 *B 3.2.1. Numărul de teze de doctorat alocate unui anumit referent provenind de la o 

instituție de învățământ superior, alta decât IOSUD Universitatea Titu Maiorescu, nu 

depășește două pentru tezele coordonate de același conducător de doctorat într-un an. 

 

 
 
 

http://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/conferinta-internationala-educatie-si-creativitate-pentru-o-societate-bazata-pe-cunoastere/
http://www.utm.ro/cercetare-stiintifica/conferinta-internationala-educatie-si-creativitate-pentru-o-societate-bazata-pe-cunoastere/
http://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/the-international-conference-education-and-creativity-for-a-knowledge-based-society-law/
http://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/the-international-conference-education-and-creativity-for-a-knowledge-based-society-law/
http://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/the-international-conference-education-and-creativity-for-a-knowledge-based-society-law/


 22 

SITUAȚIA SUSȚINERILOR TEZELOR DE DOCTORAT 
2013-PREZENT 

I. ȘCOALA DOCTORALĂ DREPT 
Nr.
crt  

Numele si 
prenumele  
doctorandului  

Titlul tezei de 
doctorat  

Data 
sustinerii 
publice  si 
ordinul  

Limba 
sustinerii 

                                      Comisia pentru susținerea pubică a tezei de doctorat  

1 Dascălu Andra 
Nicoleta 

căs.Puran 

Regimul juridic al 
răspunderii 
disciplinare în 
cadrul raporturilor 
specifice de 
muncă 

29 Ianuarie 
2014 

         OM 
165 din           
07.04.2014 

Română 1. Conf.univ.dr.Felicia Maxim         - preşedinte (prodecan)  Fac. Drept UTM 
2. Prof.univ.dr. Magda Volonciu            -  conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu          - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr.Raluca Dimitriu              - referent de specialitate ASE Buc    
5. Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean  - referent de specialitate Univ.Lucian Blaga Sibiu.  

2 Bobocea S 
Gina 

căs.Negruț 

Măsura confiscării 
în cazul 
infracțiunilor de 
corupție 

25 Iunie 
2014 

           
OMEN 

694din 
10.12.2014 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas             -  preşedinte (decan)  Fac.Drept UTM 
2. Prof.univ.dr.Alexandru Boroi                  - conducător ştiinţific  UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv     - referent de specialitate  UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Anca Lorincz - referent de specialitate Academia de Poliţie Buc  
5. Prof.univ.dr. Georgeta Ungureanu - referent de specialitate Academia de Poliţie Buc  

3 Guriță C 
Gabriel 

Uciderea ori 
vătămarea nou 
născutului 
săvârșită de către 
mamă 

25 Iunie 
2014 

             
OMEN 

694din 
10.12.2014 

Română  
1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas             -  preşedinte (decan)  Fac.Drept UTM 
2. Prof.univ.dr.Alexandru Boroi                  - conducător ştiinţific  UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Carmen Silvia Paraschiv     - referent de specialitate  UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Anca Lorincz referent de specialitate Academia de Poliţie Buc  
5. Prof.univ.dr. Georgeta Ungureanu - referent de specialitate Academia de Poliţie Buc  
 

3 Ispas Petruţa 
Elena 

Dreptul naţional şi 
internaţional 
privind siguranţa 
pentru 

8 mai 2014 
 
 

               
OMEN 

377 din 
15.07.2014 

Română 
Spaniolă 

 
1.Prof univ.dr.Nicolae Voiculescu - preşedinte (Director CSUD) Titu Maiorescu  Bucureşti. 
2.Prof.univ.dr. Smaranda Angheni - conducător ştiinţific Universitatea Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. Univ.dr.José Manuel Sobrino Heredia - conducător ştiinţific Universitatea A Coruña.  
4.Prof.univ.dr.Iosif R Urs - referent de specialitate Universitatea Titu   Maiorescu Buc.   
5.Prof.univ.dr.Daniel Mihail Şandru - referent de specialitate Univ.  D. Cantemir Buc.  
6.Conf.univ.dr.Gabriela Alexandra Oanţă - referent de specialitate Universitatea A Coruña.  
7.Conf.univ.dr.Felicia Maxim – secretar Universitatea Titu Maiorescu Buc 
 
 

4 Lăzureanu 
Crișan 

Mucenic. 

Investigarea 
criminalistică a 
imigrației ilegale  

14 Iulie 
2014 

            
OMECS 

694din 
10.12.2014 

Română  
1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas – preşedinte (Decan Fac.de Drept) UTM Buc.  
2. Prof.univ.dr.Gheorghe Popa - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof..univ.dr. Alexandru Boroi    - referent de specialitate UTM Buc. 
4. Prof.univ.dr. Anca Lorincz referent de specialitate Academia de Poliţie Buc. 
5. Prof.univ.dr. Tudorel Butoi -referent de specialitate Univ.Spiru Haret Buc.  

5 Țîru Gabriel Audierea 
persoanelor cu 
dizabilități - 
Abordare 
pluridisciplinară   

14 Iulie 
2014 

              
OMECS 

694din 
10.12.2014 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas – preşedinte (Decan Fac.de Drept) UTM Buc.  
2. Prof.univ.dr.Gheorghe Popa - conducător ştiinţific UTM Buc. 
3. Prof..univ.dr. Alexandru Boroi    - referent de specialitate UTM Buc. 
4. Prof.univ.dr. Anca Lorinczreferent de specialitate Academia de Poliţie Buc.  
5. Prof.univ.dr. Tudorel Butoi -referent de specialitate Univ.Spiru Haret Buc.  
 

6 Chebeleu 
Mircea 

Dreptul la viață 
privată 

 15 
.12.2014 
   OMECTS 
3181 din 
06.02.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (decan)  Fac. Drept UTM 
2. Prof.univ.dr. Iosif R Urs             - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu      - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Camelia Stoica             - referent de specialitate ASE Buc.  
5. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu   
    

7 Angheni 
Alexandru 

Mihnea 

Administrarea 
bunurilor altuia 

15 .12.2014 
     OMECTS 
3181 din 
06.02.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (decan)  Fac. Drept UTM 
2. Prof.univ.dr. Iosif R Urs             - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu     - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Cornelia Lefter           - referent de specialitate ASE Buc.  
5. Prof.univ.dr. Gabriel Boroi       - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc  

8 Runcanu 
Grigore 
Nicolae 

Proceduri speciale 
de recuperare a 
creanțelor 

27 martie 
2015 

              
OMECS 

3869 din 
19.05.2015 

Română 1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu   - preşedinte (Director IOSUD)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni    - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof..univ.dr. Gabriela Răducan     - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Camelia Stoica           - referent de specialitate ASE Buc.  
5. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu   - referent de specialitate ASE Buc  
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9 Ciurescu 
Ștefan 

Perspectiva 
juridică a 
comerțului 
electronic 
potrivit dreptului 
național și   al 
Uniunii Europene 

18 
noiembrie 

2015  
          
OMENCS 

5954 din 
07.12.201

5 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas        - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni         - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Camelia Stoica - referent de specialitate ASE Buc.  
4. Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu    - referent de specialitate Univ. N.Titulescu Buc   
 5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu         - referent de specialitate UTM  Buc 

10  
Bîrzu 

Gheorghe 
Bogdan 

 
Reglementarea 
infracțiunilor de 
genocid și contra 
umanității la nivel 

european 

21  mai 
2015 

OMECS 
4643din 

30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa           - referent de specialitate UTM Buc 

4. Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoi   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Prof.univ.dr. Tudor Amza          - referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc   
 

11  
Bălan-Rusu 
Minodora 

Ioana 

 
 

Asistența judiciară 
în materie penală 
la nivel european 

21 mai 
2015 
             
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa           - referent de specialitate UTM Buc 

4. Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Prof.univ.dr. Tudor Amza          - referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc   

12 Rababah 
Mohammad-

Ali 

Spălarea banilor și 
implicațiile sale la 
nivel național și 

european 

22 mai 
2015 

              
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa        - referent de specialitate UTM Buc 

4. Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Prof.univ.dr. Tudor Amza          - referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc  

13 Șerban 
Decebal 

Înșelăciunea și 
înșelăciunea 

privind asigurările 

22 mai 
2015 

           
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa    - referent de specialitate UTM Buc 

4. Prof.univ.dr. Vasile Dobrinoiu   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Prof.univ.dr. Tudor Amza          - referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc       

14 Giurcă Bogdan 
Marin 

Aplicarea legii 
penale în timp în 

lumina 
uniformizării 

legislației 
naționale cu cea a 

Uniunii 
Europene”; 

22 iulie 
2015 

OMECS 
5304din 

25.09.2015 

Română 1.Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu              președinte  - Univ.Titu Maiorescu  
2. Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.AlexandruBoroi     - Univ.Titu Maiorescu  
3.Prof.univ.dr. Tudor Amza          - Univ.Hyperion Bucureşti  
4. Conf. univ.dr. Mirela Gorunescu            - Univ.Nicolae Titulescu  
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv             - Univ.Titu Maiorescu  

15 Nour Andrada Ocrotirea libertății 
și integrității 

sexuale a 
persoanei în 

context național, 
european și 

internațional 

22 iulie 
2015 

            
OMECS 

5304din 
25.09.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr.Alexandru Boroi         - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Tudor Amza -  referent de specialitate Universitatea Hyperion Buc  
4. Conf.univ.dr. Mirela Gorunescu -referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv   - referent de specialitate UTM Buc 

16 Teodorescu 
Maria 

Georgiana 

Combaterea 
infracțiunilor de 
corupție la nivel 
național și 
european 

24 
noiembrie 

2015 
             
OMEN 

5954 din 
07.12.201

5 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi        - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Emilian Stancu- referent de specialitate Univ Buc.  
4. Prof.univ.dr. Tudor Amza        - referent de specialitate Universitatea Hyperion Buc.   
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschi - referent de specialitate UTM  Buc 

17 Comună 
Cristina Luiza 
căs.Erimia 

 

Drepturile 
pacientului.Abord
ări conceptuale și 
normative în 
dreptul 
internațional și 
european” 

24 
februarie 

2015 
OMECS 
3869din 

19.05.2015 

Română 1. Prof.univ.dr.Smaranda Angheni     - preşedinte (Rector)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Conf.univ.dr. Felicia Maxim           - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Camelia Stoica           - referent de specialitate ASE Buc.  
5. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea-referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc 

   
18    

Vătăman Dan Evoluții normative 
și jurisprudențiale 
ale Uniunii 
Europene prin 

  prisma 
personalității sale 

juridice”  
 
 

24 
februarie 

2015 
OMECS 
3869din 

19.05.2015 

Română 1. Prof.univ.dr.Smaranda Angheni     - preşedinte (Rector)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Conf.univ.dr. Felicia Maxim           - referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Camelia Stoica           - referent de specialitate ASE Buc.  
5. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea-referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc 
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19 Micu Gabriel Principii și 
standarde 

internaționale și 
europene privind 

statutul 
persoanelor 
aparținând 

minorităților 
naționale 

16 iunie 
2015 

 OMECS 
4643din 

30.07.2015 

Română  

1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Camelia Stoica     - referent de specialitate ASE Buc  

4. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Conf.univ.dr. Felicia Maxim          - referent de specialitate UTM  Buc 

          

20 Neagu Vasile  Protecția 
drepturilor 

lucrătorilor în 
dreptul 

internațional și 
european 

16 iunie 
2015 

OMECS 
4643din 

30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Camelia Stoica      - referent de specialitate ASE Buc  

4. Prof.univ.dr. Augustin Fuerea   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  

5. Conf.univ.dr. Felicia Maxim          - referent de specialitate UTM  Buc 

 

21 Savu Nicolae 
Codruț 

Deschiderea 
procedurii 

insolvenței în 
dreptul național și 
în dreptul Uniunii 

Europene  

15 
septembrie 

2015 
            
OMECS 

5304din 
25.09.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc. 
2. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu   - conducător ştiinţific UTM Buc. 
3. Conf.univ.dr.Vasile Nemeș   - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  
4. Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu      - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.        
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni       - referent de specialitate UTM Buc. 

22 Focșăneanu 
Oana Cristina 
căs.Niemesch 

Faptul juridic licit 
în reglementarea 
Codului civil și în 

legislația 
europeană 

25 iunie 
2015 

             
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu  - preşedinte (Director IOSUD)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Iosif R Urs   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Smaranda Angheni -referent de specialitate UTM Buc 
4. Prof.univ.dr. Cristinel Ioan Murzea - referent de specialitate Univ.Transilvania Brașov       
5. Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu     - referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc   

23  
 

Bularca Anca 
Roxana 

căs.Adam 

 
 

Reglementarea 
procedurii de 

insolvență prin 
Legea 85/2014 în 

contextul 
economic 
european 

       19 iunie 
2015 
            
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1.Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu      - preşedinte (Director IOSUD)  UTM Buc.  
2. Prof.univ.dr. Iosif R Urs          - conducător ştiinţific UTM Buc. 
3. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni      - referent de specialitate UTM Buc. 
4. Prof.univ.dr. Cristinel Ioan Murzea-referent de specialitate Univ.Transilvania  Brașov  
5. Prof.univ.dr. Liviu Stănciulescu        - referent de specialitate Univ.N.Titulescu  Buc.  

24 Costea T. 
Doru  

Răspunderea civilă 
delictuală a 
jurnalistului 

30.09.2015 
  OMENCS 
5954 din 
07.12.2015 

 

Română 1.Conf.univ,dr, Felicia Maxim – președinte UTM Buc 
2.Iosif.R.Urs                           - conducător științific  UTM Buc  
3.Prof.univ.dr. Mircea Duțu    - referent de specialitate Univ.,Ecologică Buc   
4.Prof.univ.dr. Viorel Roș- referent de specialitate  Univ. Nicolae Titulescu   
5.Prof.univ.dr  Smaranda Angeni   - referent de specialitate  Univ.UTM BUc  

25 Necula Ionel Expertiza 
criminalistică în 

procesul penal în 
contextul 

armonizării 
legislației la nivel 

european 

25 iunie 
2015 

             
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas     - preşedinte (Decan)  UTM Buc 

2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa         - conducător ştiinţific UTM Buc 

3. Prof.univ.dr. Anca Lelia Lorincz-referent de specialitate Acad. de Poliție Buc  

4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader  - referent de specialitate Univ.Al.Ioan Cuza Iași.  

5. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi          - referent de specialitate UTM  Buc 

26 Cojanu Toma 
Cosmin 

Investigarea 
criminalistică a 

infracțiunilor din 
domeniul 

dreptului de autor 
și drepturilor 

conexe în 
contextul 

armonizării 
dreptului la nivel 

european” 

25 iunie 
2015 

             
OMECS 

4643din 
30.07.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas      - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa          - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Anca Lelia Lorincz      - referent de specialitate Academia de Poliție Buc  
4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader            - referent de specialitate Univ.Al.Ioan Cuza Iași  
5. Prof.univ.dr. Alexandru Boroi  - referent de specialitate UTM  Buc 

27 Bulea Emilian 
Alexandru 

Investigarea 
criminalistică a 
accidentelor de 

muncă urmate de 
moartea victimei 

10 
septembrie 

2015 
              
OMECS 

5304din 
25.09.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas  - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Anca Lelia Lorincz -referent de specialitate Academia de Poliție Buc.  
4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader - referent de specialitate Univ.Alex.Ioan Cuza Iași.       
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv- referent de specialitate UTM Buc 
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28 Codiță Costel 
Maricel 

Investigarea 
criminalistică a 
infracțiunilor de 
malpraxis medical 

10 
septembrie 

2015 
            
OMECS 

5304din 
25.09.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas  - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Anca Lelia Lorincz -referent de specialitate Academia de Poliție Buc.  
4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader - referent de specialitate Univ.Alex.Ioan Cuza Iași.       
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv     - referent de specialitate UTM Buc 
 

29 Grădinaru 
Daniel 

Investigarea 
criminalistică a 
infracțiunilor 
contra intereselor 
financiare ale 
Uniunii Europene 

10 
septembrie 

2015 
            
OMECS 

5304din 
25.09.2015 

Română 1. Conf.univ.dr.Gabriel Liviu Ispas  - preşedinte (Decan)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr.Anca Lelia Lorincz -referent de specialitate Academia de Poliție Buc.  
4. Prof.univ.dr. Tudorel Toader - referent de specialitate Univ.Alex.Ioan Cuza Iași.       
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv     - referent de specialitate UTM Buc 
 

30 Vasiliu Răzvan 
Ion 

Timpul de muncă 
și timpul de 
odihnă 

27 martie 
2015 

   OMENCS 
3869 din   
19.05.2015 

Română  
1. Prof.univ.dr.Smaranda Angheni   - preşedinte (Rector)  UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Magda Volonciu         - conducător ştiinţific UTM Buc. 
3. Prof.univ.dr.Raluca Dimitriu-referent de specialitateA.S.E.Buc.   
4.Conf.univ.dr.Marioara Ţichindelean  - referent de specialitate Univ.L.  Blaga din  Sibiu  
5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu     - referent de specialitate UTM Buc. 
 

31 Eftimie Marius Jurisdicția muncii 11 
NOIEMBRIE 

2015 
    OMENCS 
5954 din 
07.12.2015 

Română  
1. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu          - preşedinte UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Magda Volonciu     - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean     - referent de specialitate Univ.L. Blaga din Sibiu  
4. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu  - referent de specialitate ASE Buc 
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni           - referent de specialitate UTM  Buc 
 

32 Totolici 
Olguța Dana 

Evoluții ale 
dialogului social 
în contextul 
uniformizării 
dreptului la nivel 
European” 

11 
NOIEMBRI

E 2015 
             
OMENCS 

5954 din 
07.12.201

5 

Română  
1. Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu     - preşedinte UTM Buc 
2. Prof.univ.dr. Magda Volonciu   - conducător ştiinţific UTM Buc 
3. Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean - referent de specialitate Univ.Lucian Blaga  Sibiu  
4. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu referent de specialitate ASE Buc  
5. Prof.univ.dr. Smaranda Angheni-referentdespecialitate UTM  Buc 
 

33 Berna Maria 
Beatrice 

Drepturile femeii 
în sistemul 
internațional și 
european de 
protecție a 
drepturilor 
omului:Conținut 
juridic și 
influențe 
culturale 

25 
februarie 

2016 
           
OMENCS 

3867din 
27.05.201

6 

Română 1.Prof. univ. dr. Smaranda Angheni- președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – conducător științific  Univ. Titu Maiorescu  
3.Prof. univ. dr. Camelia Stoica, ASE Buc.  
4.Prof. univ. dr. Augustin Fuerea, Univ. N.Titulescu Buc.  
5.Conf. univ. dr. Felicia Maxim, Univ. Titu Maiorescu Buc 
 

34 Dancă 
Daniela 
căs.Panc 

Dinamica 
instrumentelor 
normative și 
instituționale în 
domeniul 
securității 
cibernetice, la 
nivel național și 
internațional 

25 
noiembrie 

2016 
           MEN 
NR.3148/3
0.01.2017 
Similitudin
e 1/18,5 
Similitudin
e 2 / 5,5 
 
 

 

Română  
1.Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas – preșsedinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Beșteliu Miga Raluca  - referenet de specialitate  N.Titulescu Buc.  
4.Prof. univ. dr. Augustin Fuerea – referent de specialitate  Univ. N.Titulescu Buc.   
5.Conf. univ. dr. Felicia Maxim – referent de specialiatate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 

35 Joița Ovidiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politici și norme 
europene în 
domeniul 
energiei. 
Implicații asupra 
legislației 
specifice din 
România 

25 
februarie 

2016 
           
OMENCS 

3867din 
27.05.201

6 

Română  
1.Prof. univ. dr. Smaranda Angheni – președinte  U T M 
2. Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu-  conducător științific UTMBuc. 
3.Prof. univ. dr. Camelia Stoica– referent de specialitate  ASE Buc.   
4. Prof. univ. dr. Augustin Fuerea – referent de specialitate Univ.N.Titulescu Buc.  
5. Conf. univ. dr. Felicia Maxim- referent de specialitate  U T M Buc. 
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36 Aldea Irina 
căs.Iacob 

Investigarea 
criminalistică a 
unor infracțiuni 
din domeniul 
financiar bancar 
cu impact negativ 
major asupra 
bugetului de stat 
în spațiul 
național și 
european 

25 
octombrie 
2016 
     OMEN 
3779 / 
06.06.201
8 
Similitudin
e 1/ 27,7 
Similitudin
e 2/ 14,8 

Română  
1.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu  - președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Gheorghe Popa  - conducător științific  Univ. Titu Maiorescu  
3.Prof. univ. dr. Anca Lelia Lorincz, Academia de Poliție Buc.  
4. Prof. univ. dr. Tudorel Toader, Univ. Al.Ioan Cuza Iași   
5.   Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv, Univ. Titu Maiorescu Buc.  
 
 
 

37 Mirea Ioana 
Mirela 

Procedee și 
tehnici moderne 
utilizate în 
expertiza 
criminalistică, în 
legătură cu actele 
notariale, la nivel 
național și 
european 

25 
octombrie 

2016 
       OMEN 
5561 / 
04.12.201
7 
Similitudin
e 1/19,5 
Similitudin
e 2/ 4,7 

 

Română  
1.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu-Președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Gheorghe Popa- Conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Anca Lelia Lorincz – referent de specialitate  Academia de Poliție Buc.  
4. Prof. univ. dr. Tudorel Toader- referent de specialitate Univ. Al.I. Cuza Iași  
5. Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv – referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 
 

38 Chicoș Oana Traficul și 
consumul ilicit de 
droguri în 
context național 
și european 

28 
septembri

e 2016 
        OMEN 
5298 / 
05.10.201
7 
Similitudin
e 1 / 34,5 
Similitudin
e 2/ 9,4 

 

Română 1. Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu – președinte  Univ. Titu Maiorescu 
2. Prof. univ. dr. Alexandru Boroi – coordonator științific Univ. Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu – referent de specialitate Univ. N.Titulescu Buc.  
4.Prof. univ. dr. Tudor Amza – refrerent de specialitate  Univ.Hyperion  Buc.  
5.Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv  - referent de specialtitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 
 

39 Mânea 
Alexandra 
Mălina 

Răspunderea 
penală a 
persoanei 
juridice pentru 
fapte de corupție 
transnațională 

02 iunie 
2016 

            
OMENCS 
4954/17.0

8.2016 

Română  
1.Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas – președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Alexandru Boroi- conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu – referent de specialitate  Univ. N.Titulescu Buc.  
4. Prof. univ. dr. Tudor Amza- referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc 
5.Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv- referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 

40 Porof 
Alexandru 

Răspunderea 
juridică a 
magistratului în 
context național 
și european 

28 
septembri

e 2016 
         OMEN 
3779 
/04.06.201
8 
Similitudin
e 1/ 35,1 
Similitudin
e 2/ 11,2 

 

Română 1. Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu- Președinte: Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Alexandru Boroi Conducător științific: Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu- referent de specialitate  Univ. N.Titulescu Buc.  
4. Prof. univ. dr. Tudor Amza- referent de specialitate  Univ.Hyperion  Buc.  
5.  Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv, - referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 

41 Toader Ionuț 
Alexandru 

Răspunderea 
juridică a 
notarului public 
în context 
național și 
european 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
septembri

e 2016 
             
MEN 
NR.3148/3
0.01.2017 
Similitudin
e 1/ 35,5 
Similitudin
e 2/ 13,2 
 

 

Română  
1.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu - Președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Alexandru Boroi-  Conducător științific  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu – referent de specialitate  Univ. N.Titulescu Buc.  
4.Prof. univ. dr. Tudor Amza – referent de specialitate Univ.Hyperion  Buc.  
5. Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv, - referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
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42 Lăzărescu-
Simion Silviu 
Alexandru 

Partajarea 
competențelor și 
responsabilitățilo
r la nivel național, 
federal și la 
nivelul Uniunii 
Europene 
 
 
 
 
 

27 aprilie 
2017 

        OMEN 
5561 / 
04.12.201
7 
Similitudin
e1/ 3,9 
Similitudin
e  2/ 0,4 

Română  
1.Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas-  Președinte Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu-  Conducător științific  Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Beșteliu Miga Raluca-referent de specialitate N.Titulescu Buc  
4.Prof. univ.dr AugustinFuerea-referent se specialitate Univ. N.Titulescu Buc.  
5. Prof. univ. dr. Felicia Maxim referent de specialitate  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 
 

43 Drăghici 
Cristian 

O altă 
dimensiune a 
legii insolvenței; 
falimentul 
persoanei fizice 
în contextul 
moderizării 
legislației 
naționale 

26 iunie 
2017 

        OMEN 
5561 / 
04.12.201
7 
Similitudin
e  1 / 22,8 
Similitudin
e 2 / 2,4 

 

Română 1.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu - Președinte  Univ. Titu Maiorescu 
2.Prof. univ. r. Smaranda Angheni - Conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Stanciu Cărpenaru, - referent de specialitate Univ. N.Titulescu Buc.   
4.Prof. univ. dr. Camelia Stoica – referent se specialitate  ASE Buc.  
5.Prof. univ. dr. Ionel Didea – referent de specialitate  Univ. Titu Maiorescu Buc. 

44 Dobre 
Stelorian 
Daniel 

Infracțiunile de 
luare și dare de 
mită în sfera 
normativă 
actuală 

27 
februarie 

2018 
        OMEN 
3779 
/04.06.201
8 
Similitudin
e  1/ 38,2 
Similitudin
e 2/ 8,5 

 

Română  
1.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu, - președinte Univ. Titu Maiorescu 
2.Prof. univ. dr. Alexandru Boroi – conducător științific  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. univ. dr. Constantin Duvac, - referent de specialitate Univ. Româno-Americană Buc.  
4.Prof. univ. dr. Mihai Hotca- referent se specialitate Univ. N.Titulescu Buc.  
5.Prof. univ. dr. Carmen Silvia Paraschiv – referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 

45 Stanciu 
Ștefania 

Concedierea 
salariaților 
pentru 
necorespundere 
profesională 

16 
februarie 

2018 
          
OMEN 
3779 
/04.06.201
8 
Similitudin
e 1/ 19,2 
Similitudin
e 2 /4,7 

 

Română  
1.Prof. univ. dr. Smaranda Angheni – președinte Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr. Magda Volonciu, - conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean- referent se specialitate  Univ.Lucian Blaga Sibiu.  
4.Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu referent de specialitate ASE Buc.  
5.Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu referent de specialitate  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 
 
  

46 Mihai Luiza 
Corina  

Concedierea 
colectivă 

30 aprilie 
2018 

     OMEN 
5474 / 
14.11.201
8 
Similitudin
e 1 /16,9 
Similitudin
e 2/ 4,5 

Română  
1.Prof. univ. dr.Smaranda Angheni  - președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr.Magda Volonciu  conducător științific Univ. Titu Maiorescu Buc.  
3.Prof. univ. dr.Raluca Dimitriu – referent de specialitate ASE Buc.  
4.Prof. univ. dr. Mărioara Țichindelean – referent de specialitate   Univ.Lucian Blaga Sibiu  
5.Prof. univ. dr.Nicolae Voiculescu  - referent de specialitate  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
 
 

47 Airinei Mihai 
Andrei  

Impreviziunea în 
reglementarea 
Codului Civil o 
abordare 
comparativă la 
nivel European   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

02 iulie 
2018 

           
OMEN 
5474/14.1
1.2018 
Similitudin
e 1 / 12,3 
Similitudin
e  2 / 6,0 

Română  
1.Conf. univ. dr.Gabriel Ispas – președinte  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof. univ. dr.Iosif R.Urs  - conducător științific  Univ. Titu Maiorescu Buc. 
3.Prof. univ. dr.Florentina Camelia Stoica   - referent de specialitate ASE Buc.  
4.  Prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu -referent de specialitate   Univ.Nicolae Titulescu Buc   
5.Prof. univ. dr.Gabriela Răducan  - referent de specialitate Univ. Titu Maiorescu Buc. 
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48 Petrescu 
Marian 
Șerban  

Delapidarea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
octombrie 

2018 
          
OMEN 
5745/28.1
2.2018 
Similitudin
e 1/ 32,3 
Similitudin
e 2 / 7,7 

 

Română 1.Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu  - președinte Univ. Titu Maiorescu Buc 
2.Prof.univ.dr. Alexandru Boroi conducător științific Univ.Titu Maiorescu Buc 
 3.Prof.univ.dr. Mirela Gorunescu  -referent de specialitate  Univ.Nicolae Titulescu Buc  
4. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate Univ.Hyperion Buc  
5.Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv  referent de specialitate Univ.Titu Maiorescu Buc  

49 Tașcu Simona  Agresiuni asupra 
fătului 

31 
octombrie 

2018 
              
OMEN 
5745/28.1
2.2018 
Similitudin
e 1 / 16,8 
Similitudin
e 2 / 6,3 

Română 1.Prof.univ.dr.Nicolae Voiculescu  președinte Univ. Titu Maiorescu Buc 
2.Prof.univ.dr. Alexandru Boroi  - conducător științific Univ.Titu Maiorescu Buc  
3. Prof.univ.dr. Mirela Gorunescu ,- referent de specialitate Univ.Nicolae Titulescu Buc  
4. Prof.univ.dr. Tudor Amza – referent de specialitate  Univ.Hyperion Buc  
5. Prof.univ.dr. Carmen Paraschiv, - referent de specialitate Univ.Titu Maiorescu Buc 

50 Chirieac 
Roxana  

Societățile 
comerciale  
offshore  

02 
noiembrie 

2018 
            
OMEN 
5745/28.1
2.2018 
Similitudin
e 1 / 9,0 
Similitudin
e 2 / 4,7 

Română 1.Prof.univ.dr Gabriel Ispas- președinte  Univ.Titu Maiorescu Buc. 
2.Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – cocducător științific Univ.Titu Maiorescu Buc  
3. Prof.univ.dr. Florentina Camelia Stoica-referent der specialitate ASE Buc   
 4.Prof.univ.dr. Radu Nicolae Catană  - referent de specilaitate Univ. Babeș Bolay Cluj  
 5. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – referent de specialitate Univ.Titu Maiorescu Buc 
 

51 Buneci 
Bogdan  

Minorul – subiect 
de drept din 
perspectiva 
interferenței 
criminalisticii cu 
normele 
procesual penal  
 

15.01.201
9 
 

Similitudin
e 1 / 20,4 

Similitudin
e 2 / 3,7 

 
 
 

In validare  

Română 1. Prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu     - preşedinte – Univ.Titu Maiorescu București 
2. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa           - conducător ştiinţific - Univ.Titu Maiorescu București  
 3. Prof.univ.dr. Mihai Adrian Hotca - referent de specialitate - Univ.N.Titulescu București.   
4. Prof.univ.dr. Constantin Duvac - referent de specialitate - Univ.Româno-Americană  Buc   
5. Prof.univ.dr.Constantin Sima  - referent de specialitate - Univ.Titu Maiorescu București 
 

 
 

(Anexa 16 Comisii doctorat 2013-2018) 

 

*B.3.2.2. Raportul dintre numărul tezelor de doctorat alocate unui anumit referent 

științific provenit de la o altă instituție de învățământ superior decât cea în care se 

organizează susținerea tezei de doctorat și numărul tezelor de doctorat susținute în 

același domeniu de doctorat din cadrul școlii doctorale nu trebuie să fie mai mare de 

0,3, prin raportare la situația înregistrată în ultimii cinci. Se analizează doar acele 

domenii de doctorat în care au fost susținute minimum zece teze de doctorat în ultimii 

cinci ani. 

 

Conform informațiilor prezentate la indicatorul anterior 

 (Anexa 16 Comisii doctorat 2013-2018). 

 

 

 

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

C.1. Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calității 
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C.1.1. Există cadrul instituțional și se aplică o procedură pentru monitorizarea 

asigurării interne a calității, precum și politici de asigurare internă a calității relevante. 

 

*C.1.1.1. IOSUD a dezvoltat și aplică periodic o procedură de evaluare și monitorizare 

internă a evoluției școlilor doctorale, între criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu: 

(a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat; 

(b) infrastructura și logistica necesare desfășurării activității de cercetare; 

(c) procedurile și normele subsecvente pe baza cărora se organizează studiile doctorale. 

 

Sistemul de asigurare internă a calității studiilor doctorale este subsumată cadrului structurat 

la nivelul Universității Titu Maiorescu, conform Strategiei instituționale privind creșterea 

calității serviciilor educaționale și de cercetare în Universitatea Titu Maiorescu 2016-2020. 

În același sens, menționăm Manualul calității în Universitatea Titu Maiorescu, precum și 

constituirea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Universitatea Titu Maiorescu 

(a se vedea http://www.utm.ro/asigurarea-calitatii/). Există un mecanism de evaluare de către 

studenții-doctoranzi a calității studiilor doctorale. În baza acestuia ei sunt chemați să-și 

exprime opinia cu privire la aspecte cum sunt modalitatea de admitere la studiile doctorale,  

accesul la informațiile necesare, Programul de studii universitare, sprijinul comisiei de 

îndrumare, activitatea Secretariatului școlii doctorale (Anexa 20). 

 

*C1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de 

feedback din partea studenților doctoranzi prin care să se identifice nevoile acestora, 

precum și nivelul lor de satisfacție față de programul doctoral per ansamblu, în vederea 

îmbunătățirii continue a serviciilor academice și administrative oferite. 

Există un mecanism de evaluare de către studenții-doctoranzi a calității studiilor doctorale. În 

baza acestuia ei sunt chemați să-și exprime opinia cu privire la aspecte cum sunt modalitatea 

de admitere la studiile doctorale,  accesul la informațiile necesare, Programul de studii 

universitare, sprijinul comisiei de îndrumare, activitatea Secretariatului școlii 

doctorale(Anexa 20) 

 

C.2. Transparența informațiilor și accesibilitate la resursele de învățare 

 

 C.2.1. Informațiile de interes pentru studenții doctoranzi, viitorii candidați, respectiv 

informațiile de interes public sunt disponibile spre consultare în format electronic. 

 

 

C.2.1.1. Școala Doctorală, prin intermediul IOSUD, publică pe website-ul instituției 

organizatoare informații despre, cu respectarea reglementărilor generale cu 

privire la protecția datelor: 

(a) regulamentul școlii doctorale; 

(b) regulamentul de admitere; 

(c) regulamentul de finalizare a studiilor care să includă și procedura de susținere 

publică a tezei; 

(d) conținutul programelor de studii; 

(e) profilul științific și interesele / temele de cercetare 

ale conducătorilor de doctorat din școală, precum și date instituționale de contact ale 

acestora; 

(f) lista doctoranzilor din școală cu informațiile de bază (anul înmatriculării; 

conducător); 

http://www.utm.ro/asigurarea-calitatii/
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(g) informații despre standardele de elaborare ale tezei de doctorat; 

(h) link-uri către rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public, 

precum și data, ora, locul unde vor fi susținute acestea, cu cel puțin 20 de zile 

înaintea susținerii. 

 

IOSUD Universitatea Titu Maiorescu are site propriu și, în cadrul acestuia, o secțiune 

dedicată studiilor de doctorat/școlilor doctorale 

Există o secţiune specială dedicată IOSUD pe pagina de Internet a Universităţii Titu 

Maiorescu (http://www.utm.ro/#) 

 

 

C.2.2. IOSUD / Școala Doctorală asigură studenților doctoranzi acces la resursele 

necesare derulării studiilor doctorale. 

 

C.2.2.1. Toți studenții doctoranzi au acces gratuit la o platformă cu baze de date 

academice relevante pentru domeniile studiilor de doctorat organizate. 

 

Studenții-doctoranzi de la Școala Doctorală drept au acces gratuit la Clarivate Analytics (fostă 

ISI Web of Science) prin Anelis Plus.  

 

La  Biblioteca ‘’Avram Filipas’’ a Universitatii Titu Maiorescu se pot consulta publicații 

periodice din domeniul dreptului la care biblioteca are abonamente:  

 

Nr. crt Titlu An 

1 Curierul judiciar - serie noua : revista juridica fondata 
la 4 mai 1892 

2002-2019 

2 Noua revista de Drepturile omului 2006-2019 

3 Pandectele Române - serie nouă: repertoriu 
trimestrial de jurisprudenta, doctrina si legislatie 

2001-2019 

4 Dreptul 1991-2019 

5 Revista de Drept penal 1994-2019 

6 Revista româna de Drept al afacerilor 2003-2019 

7 Revista româna de Dreptul muncii 2001-2019 

8 Revista Româna de Drept European 2003-2019 

9 Revista româna de Drept international 2003-2019 

10 Revista româna de dreptul proprietatii intelectuale 2004-2019 

11 Revista româna de drept privat 2008-2019 

12 Revista româna de drept public 1996-2019 

13 Revista de Stiinte politice si relatii internationale 2014-2019 

14 Geopolitica : revista de Geografie politica, 
Geopolitica si Geostrategie 

2016-2019 

15 Buletinul Curtilor de Apel 2007-2019 

16 Buletinul Casatiei 2007-2019 

17 Caiete de Drept penal 2006-2019 

18 Curierul Fiscal 2007-2019 

19 Studia politica 2012-2019 

20 Baza de date juridice Idrept 2012-2019 

 

http://www.utm.ro/
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A se vedea și lista “Documente  oficiale , practica judiciară  și  publicații  cu  accesibilitate  

full text  de pe  calculatoarele   din  biblioteca  universitatii   Titu  Maiorescu” 

 (Anexa 17, Biblioteca) 

 

C.2.2.2. Fiecare student doctorand are acces, la cerere și cu acordul conducătorului de 

doctorat, la un sistem electronic de verificare a gradului de similitudine cu alte 

creații științifice sau artistice existente. 

IOSUD Universitatea Titu Maiorescu a achiziționat serviciul de comparare electronică a 

documentelor, prin utilizarea serviciului de internet Sistemantiplagiat. ro, utilizat și de MEN   

(Anexa 7 Contract Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL). Studenții-doctoranzi au 

acces necondiționat la acest sistem electronic de verificare a gradului de similitudine utilizate 

pentru toate tezele de doctorat elaborate la Școala Doctorală Drept.(Anexa 7). 

. 

C.2.2.3. Toți studenții doctoranzi au acces la laboratoarele de cercetare științifică sau alte 

facilități în funcție de specificul domeniului / domeniilor din cadrul școlii 

doctorale, conform unor reguli de ordine 

Aspect nereglementat, dar care va putea fi probat cu ocazia vizitei pe teren. Studenții-

doctoranzi au acces la bazele de date ale Institutului de Studii, Cercetare, Dezvoltare     și 

Inovare, la Centrul de cercetări juridice al Facultății de Drept. 

 

 

 

C.3.Gradul de internaționalizare 

 

C.3.1. Există o strategie și este aplicată, pentru creșterea gradului de internaționalizare 

a studiilor doctorale. 

 

*C.3.1.1. Școala Doctorală, prin intermediul IOSUD, are încheiate Acorduri de 

mobilitate cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care 

desfășoară activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi 

și a cadrelor didactice (de exemplu acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii 

doctorale) și cel puțin 20% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de 

pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferințe 

științifice internaționale. 

Universităţi partenere 

 

Conform strategiei privind internaționalizarea a Universității Titu Maiorescu, mobilitatea de 

tip outgoing a studenților doctoranzi și a cadrelor didactice din cadrul școlii doctorale 

reprezintă una dintre acțiunile importante în demersul de creștere a calității educației și 

cercetării la nivelul studiilor doctorale. UTM a încheiat acorduri de mobilități cu universități 

din străinătate și alte organizații relevante pentru domeniul studiat, utilizând resurse 

financiare proprii sau finanțare din diferite fonduri nerambursabile: Programul Erasmus al 

Uniunii Europene; Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Programul Orizont 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare 2014-2020.  

 Acordurile instituționale pe care UTM le-a încheiat cu 12 universități europene  si 1 

instituție – asociație profesională internațională  -pentru domeniul drept sunt prezentate în 

Anexa 18 
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 Un acord inter-instituțional extrem de valorous din punct de vedere al nivelului ridicat al 

cercetării juridice internaționale îl reprezintă acordul încheiat între UTM și University College 

Cork, Universita degli Studi Firenze, INSOL Europe.În cadrul acestui acord, un student 

doctorand va derula stagii de pregătire în vederea realizării unei cercetări ce are ca și scop 

îmbunătățirea cooperării judiciare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/848 privind 

procedurile de insolvență pentru  sprijinirea procedurilor de restructurare preventivă (salvare) 

a afacerilor la nivel european. Cecetarea este finanțată prin Programul Orizont 2020 - 

Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020), Axa prioritara: Justiție - JUST / 

2017 (Action Grants), proiectul JCOERE - Cooperarea Judiciară în vederea sprijinirii 

Redresării Economice în Europa.  

 

 Atât în cadrul acestor acorduri formale instituționale, cât și prin alte inițiative 

punctuale, un număr de 18 studenți doctoranzi au realizat deja stagii de pregătire și cercetare 

în străinătate. Aceste stagii au avut durate variabile, cuprinse între 1 lună și 1 an universitar, 

iar din punct de vedere geografic au depășit spațiul universitar european. Lista lor completă 

se regaseste în Anexa 19, alături de certificatele care atestă participarea la aceste stagii. 

Raportând numărul de doctoranzi care au realizat stagii de pregătire in străinătate, la numărul 

total de studenți care au încheiat deja stagiul de pregătire doctorală, urmând să-și susțină teza, 

respectiv cei care și-au susținut deja teza de doctorat, în perioada evaluată, concluzionăm că 

35% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate.  

La aceștia se adaugă numărul doctoranzilor care au participat la conferințe științifice 

internaționale. Având în vedere dinamica mare a doctoranzilor, fără a pretinde o indexare 

exhaustivă a participărilor internaționale a acestora, un număr de 39 studenți doctoranzi au 

participat cu lucrări la conferințe internaționale, conform Anexa 15_Exemple de participări la 

conferințe internaționale a doctoranzilor, reprezentând un procent de 76% numărul numărul 

total de studenți care au încheiat deja stagiul de pregătire doctorală, urmând să-și susțină teza, 

respectiv cei care și-au susținut deja teza de doctorat, în perioada evaluată. 

Însumând cele două procente, concluzionăm că un procent semnificativ dintre 

studenții doctoranzi au avut o componentă internațională în pregătirea lor, fie au efectuat un 

stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate și/sau au participat la 

conferințe științifice internaționale, depășind indicatorul minimal.  

 

( Textul acordurilor  este prezentat în anexa 18, anexa 19) 

De aceste acorduri beneficiază și toți studenții-doctoranzi ai Școlii Doctorale Drept. 

 

C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv financiar, 

organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor experți 

de prim rang care să susțină cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi. 

 

În cadrul domeniului de studii drept au fost organizate în cotutelă internațională două 

teze de doctorat. Universitățile partenere au fost : Universitatea La Coruna din Spania și cu 

Universitatea Paris XII din Franța. Acordurile interinstituționale se regăsesc în Anexa 18 

Pentru a lărgi orizonturile cunoașterii studenților doctoranzi, experți internaționali de 

prim rang din domeniul dreptului au fost invitați pentru a susține prelegeri pe diferite teme de 

interes. Dintre aceștia îi menționăm pe : 

- Prof.Univ.Dr. Jose Manuel Sobrino, Președintele Asociației Spaniole de Drept 

Internațional; autor a peste 100 de articole in literatura internațională de specialitate; 

Profesor la Facultatea de Drept a Universității da Coruna 

https://www.ucc.ie/en/
https://www.ucc.ie/en/
https://www.unifi.it/
https://www.insol-europe.org/
https://www.a3es.pt/sites/default/files/CV_JoseManuelSobrino.PDF
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- Prof.Univ.Dr. Joel Moneger, Decan onorific al Facultății de Drept la Universitatea din 

Orleans si Director onorific al Institutului de Drept al Universității Paris-Dauphine; 

- Prof.Univ.Dr.Claudia Ghica Lemarchand, Profesor la Facultatea de Drept a 

Universității de Rennes; Profesor la Ecole nationale de la magistrature,  

- Prof.Univ.Dr. Jaques Leroy – Profesor Emerit al Facultății de Drept la Universitatea 

Orleans 

- Prof.Univ.Dr. Gabriela Oanță – Profesor la Facultatea de Drept a Universității da 

Coruna, Director al Institutului Academic de Studii Europene ”Salvador de 

Madariaga”, expert în drept internațional public, 

 

 

 

C.3.1.3. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută de 

către IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale 

pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților 

internaționali în comisii de îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.). 

 

Dimensiunea internațională are un rol strategic in dezvoltarea IOSUD Universitatea 

Titu Maiorescu. Studenții-doctoranzi sunt stimulați constant să participe la stagii de pregătire 

și documentare la universitățile partenere din străinătate, precum și la conferințele și 

proiectele de cercetare organizate de UTM cu participarea cadrelor didactice și specialiștilor 

din afara țării.  

UTM este membru în Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai 

importantă organizaţie a instituţiilor de învăţământ superior din Europa, membru în Asociaţia 

Internaţională a Universităţilor (IAU), membru al Agenției Universitare a Francofoniei 

(AUF) şi membru în Asociaţia  Europeană  a Coordonatorilor Erasmus (EAEC). Afilierea la 

aceste prestigioase forumuri universitare reprezintă o garanție a preocupării continue a UTM 

pentru alinierea la standardele internaționale în domeniul educației și al cercetării. (Anexa 18 

Certificate de membru al asociatiilor internationale). 

Având în vedere obiectivul de creștere a vizibilității UTM în plan internațional, 

delegații ale universității au participat la târguri internaționale promovând programele de 

studii doctorale. În septembrie 2017, UTM a participat la Sevilia ca expozant la târgul 

organizat de European Association for International Education (www.eaie.org), unul dintre 

cele mai prestigioase eveniment de networking si promovare academică, alături de alți 6000 

de participanți și va participa la evenimentul din Helsinki in 2019. Anul trecut, în martie 

2018, în cadrul celui mai important târg educațional din Orientul Mijlociu organizat în Dubai, 

programele UTM au fost de mare interes în rândul potențialilor studenți internaționali.  O 

delegație a UTM a participat și la Vizita Casei Regale a României în Maroc. Cu această 

ocazie au fost inițiate relații de cooperare cu importante universități din Maroc.  

Școlile doctorale sunt încurajate să includă astfel de reprezentanți în componența  

comisiilor de  îndrumare. Pe lângă includerea  cadrelor didactice de la universitățile partenere 

din străinătate în comisiile de îndrumare și  susținere a tezelor de doctorat realizate în 

cotutelă,  IOSUD UTM invită ca și membri în comisia de doctorat  experți internaționali  în 

domenii în care perspectiva internațională este relevantă. Spre exemplu, atașăm invitația 

transmisă doamnei  Prof.Univ.Dr. Gabriela Oanță, Director al Institutului Academic de Studii 

Europene ”Salvador de Madariaga”, expert în drept internațional public, pentru a participa la 

comisia de susținere a tezei de doctorat cu titlul  ”Regimul juridic privind reproducerea 

asistata medical: perspective internaționale europene și naționale”(Anexa 15  cadrele 

didactice colaboratoare din străinătate invitate să susțină prelegeri în cadrul Școlii doctorale 

Drept, Semestrul II 2019).  .  

https://www.researchgate.net/profile/Joel_Moneger
https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/asset/document/ghicalemarchand_cv2017.pdf
https://univ-droit.fr/universitaires/4636-leroy-jacques
http://goanta.academia.edu/
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ANEXE 

 
1. Cadrul juridic 

2. Regulament IOSUD UTM 

3. Regulament Școala Doctorală Drept 

4. Metodologie admitere studii doctorale 

5. Metodologie desemnare CSUD 

6. Metodologie concurs Director CSUD 

7. Contract Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL 

8. Conducători de doctorat- CV-uri, liste lucrări 

9. Baza materială 

10. Stat funcții personal didactic 

11. Programe studii universitare avansate 

12. Nr. doctoranzi/conducător 

13. Fișe discipline 

14. Comisii îndrumare 

15. Cercetare științifică 

16. Comisii doctorat 2013-2018 

17. Biblioteca 

18. Acorduri Erasmus și nonErasmus 

19. Burse, Proiecte europene 

20. Formular evaluare școala doctorală 

21. Listă lucrări reprezentative 



 


