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REGULAMENTUL 

CENTRULUI DE STUDII JURIDICE, ECONOMICE ŞI SOCIO-ADMINISTRATIVE 

(C.S.J.E.S.A.) AL UNIVERSITĂŢII „NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI 

 

 

CAPITOLUL I 

Constituire şi identificare 

 

Articolul 1. Centrul de Studii Juridice, Economice şi Socio-Administrative al Universităţii 

„Nicolae Titulescu” din Bucureşti, referit în continuare prin C.S.J.E.S.A., este o unitate academică 

de cercetare, fără personalitate juridică, organizată în cadrul universităţii, constituită în vederea 

concentrării şi a dezvoltării experienţei profesionale, pentru desfăşurarea unei cercetări ştiinţifice 

performante în domeniul ştiinţelor juridice, al relaţiilor internaţionale şi comunitare, economice, 

sociologice, precum și al administraţiei publice.  

Articolul 2. Sediul C.S.J.E.S.A. este în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, în clădirea 

Universităţii „Nicolae Titulescu” (denumită, în continuare, UNT).  

Articolul 3. C.S.J.E.S.A. se constituie pe o perioadă nedeterminată de timp.  

 

CAPITOLUL II 

Scop şi obiective 

 

Articolul 4. Scopul C.S.J.E.S.A. îl constituie promovarea cercetării aplicative şi fundamentale 

performante în domeniul ştiinţelor juridice, al relaţiilor internaţionale şi comunitare, economice, 

sociologice, precum și al administraţiei publice prin stimularea colaborării, a schimbului de idei şi a 

valorificării experienţei tuturor specialiştilor în domeniu. C.S.J.E.S.A. contribuie, totodată, la 

formarea şi încurajarea cercetării studenţeşti.  



Articolul 5. C.S.J.E.S.A. este deschis colaborării ştiinţifice atât între toate instituţiile şi 

unităţile de profil din România şi din străinătate, scop în care se pot încheia acorduri bilaterale, cât 

şi în cadrul unor programe naţionale sau internaţionale.  

Articolul 6. Obiectivele C.S.J.E.S.A. sunt următoarele:  

a)  desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă;  

b)  creşterea competitivității UNT pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării 

ştiinţifice;  

c)  sprijinirea instituţională a formării elitei performante din rândul tinerei generaţii şi 

formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;  

d)  crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluţionării unor teme 

reprezentative de cercetare;  

e)  dezvoltarea unei baze materiale şi de informare adecvate cercetării;  

f)  stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi 

internaţional;  

g)  identificarea şi activarea surselor de finanţare necesare proiectelor de cercetare 

ştiinţifică;  

h)  dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenţii interesaţi în activităţile de 

cercetare ale C.S.J.E.S.A. şi stimularea cercetării studenţeşti, în general;  

i)  crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activităţii de cercetare 

desfăşurate;  

j)  acordarea de asistenţă de specialitate şi realizarea de expertize şi rapoarte (avize, 

opinii) legale, la cerere;  

k)  includerea activităţii C.S.J.E.S.A. în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice;  

l)  organizarea Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice anuale, „Provocările Societăţii 

Cunoaşteriiˮ („Challenges of the Knowledge Societyˮ - CKS), din cadrul UNT;  

m)  susţinerea participării cadrelor didactice ale UNT, a studenților, masteranzilor, 

precum și a doctoranzilor UNT la manifestări ştiinţifice, conferinţe, seminarii, colocvii, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, legate de obiectivele C.S.J.E.S.A.;  

n)  cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate.  

 

 

 

 



 

CAPITOLUL III 

Organizarea şi conducerea C.S.J.E.S.A. 

 

Articolul 7. C.S.J.E.S.A. poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi 

străinătate, care, prin activitatea lor, contribuie la creşterea prestigiului Centrului. 

Articolul 8. (1) Activitatea de cercetare științifică din cadrul UNT se desfășoară în baza 

Strategiei de cercetare științifică întocmite de Directorul C.S.J.E.S.A. și aprobate de Senatul UNT.  

(2) C.S.J.E.S.A. este sprijinit, în activitatea sa, de Departamentele de cercetare pe criterii de 

specializare tematică (drept privat, drept penal, drept public, științe economice și științe politice și 

administrative), conduse de Directorii de departamente.  

Articolul 9. Activitatea de cercetare științifică este coordonată de Directorul C.S.J.E.S.A., cu 

sprijinul Consiliului de Cercetare Științifică și al Secretarului Științific al C.S.J.E.S.A. 

Articolul 10. C.S.J.E.S.A. are următoarele organisme de conducere și de colaborare: 

a) Directorul C.S.J.E.S.A.; 

b) Secretarul Științific al C.S.J.E.S.A.; 

c) Consiliul de Cercetare Științifică. 

Articolul 11. (1) Consiliul de Cercetare Științifică este format din Directorii 

Departamentelor Facultaților din cadrul UNT, din Directorul Școlii Doctorale, precum și din cadrele 

didactice ale UNT, conducătoare de doctorat. De asemenea, din Consiliu fac parte și cadrele 

didactice ale UNT, titulare sau colaboratori, cu atribuții de evaluare științifică, editare și 

coordonare a activității revistelor UNT „Lex et Scientia International Journal – LESIJ”, „Global 

Economic Observer – GLOBECOˮ, „Romanian Review of Social Sciences – RRSSˮ, precum și a 

volumelor (e-book) Conferinței Științifice Internaționale CKS și ale Conferinței studențești 

CONSTANT. 

(2) Directorul C.S.J.E.S.A. este membru de drept al Consiliului de Cercetare Științifică și 

coordonează activitatea acestuia în calitate de președinte. 

(3) Consiliul de Cercetare Științifică are, în principal, următoarele atribuții: 

a) poate propune modificări privind Strategia de cercetare științifică a UNT, a 

Regulamentului și a Statutului C.S.J.E.S.A.; 



b) poate propune măsuri, proceduri și activități în vederea îmbunătățirii activității de 

cercetare științifică din UNT; 

c) sprijină obținerea de surse de finanțare și valorificarea cercetărilor științifice a activității 

de cercetare științifică desfășurate în UNT. 

(4) Propunerile Consiliului de Cercetare Științifică vor fi înaintate Directorului C.S.J.E.S.A., 

care le va supune, spre aprobare, Senatului UNT. 

Articolul 12. Directorul C.S.J.E.S.A. este numit prin decizie a Consiliului de Administrație al 

UNT și are următoarele atribuții: 

a) gestionează problemele curente privind activitatea de cercetare științifică din UNT;  

b) reprezintă C.S.J.E.S.A. în relaţia cu UNT, precum și în relație cu alte structuri economice, 

de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate. 

c) coordonează întreaga activitate de cercetare științifică la nivelul UNT; 

d) elaborează și/sau modifică Regulamentul, Statutul C.S.J.E.S.A., precum și strategia de 

cercetare științifică a UNT și le supune, spre aprobare, Senatului UNT. 

e) inițiază proceduri privind îmbunătățirea activității de cercetare științifică; 

f) sprijină obținerea de surse de finanțare a activităților de cercetare științifică și poate face 

propuneri în acest sens pe care le supune aprobării Senatului UNT; 

g) întocmește planul anual de cercetare științifică, precum și raportul privind cercetarea 

științifică la nivelul UNT, în baza informațiilor primite, în prealabil, de la fiecare Departament al 

Facultăților UNT, și le supune, spre aprobare, Senatului UNT; 

h) ia măsuri pentru promovarea imaginii C.S.J.E.S.A.; 

i) propune Senatului UNT măsuri de stimulare a activității științifice desfășurate de cadrele 

didactice din UNT, precum și noi direcții de dezvoltare a cercetării științifice; 

j) organizează, în calitate de manager, Conferința Internațională Științifică anuală CKS din 

cadrul UNT. 

Articolul 13. Secretarul ştiinţific al C.S.J.E.S.A. este numit de Directorul C.S.J.E.S.A. și are 

următoarele atribuţii:  

a) preia, prin delegare, oricare dintre atribuţiile Directorului C.S.J.E.S.A., în absenţa 

acestuia; 

b) acordă asistență tehnică tuturor cadrelor didactice ale UNT, precum și doctoranzilor în 

vederea elaborării documentelor referitoare la raportarea cercetării științifice și la întocmirea 

planurilor de cercetare științifică; 



c) mediatizează, împreună cu Directorul C.S.J.E.S.A., manifestările științifice organizate la 

nivelul UNT, precum și a Școlii Doctorale a UNT, în alte medii academice din țară și din străinătate, 

prin diverse forme de marketing, ca, de exemplu, afișe, pliante, resurse web, aplicații Facebook, 

Instagram etc. 

 

CAPITOLUL IV 

Rezultatele activității de cercetare științifică și valorificarea acestora 

 

Articolul 14. (1) Rezultatele anuale ale activității de cercetare științifică ale cadrelor 

didactice din UNT, precum și ale doctoranzilor sunt constituite într-o bază de date la nivelul UNT și 

se vor regăsi și pe pagina de internet a C.S.J.E.S.A. 

(2) Aceste rezultate se pot concretiza în: 

a) cursuri, tratate, monografii, sinteze, capitole în cărți, rapoarte de cercetare cu conținut 

științific original, publicate la edituri recunoscute la nivel național și/sau internațional; 

b) articole publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate, indexate BDI sau 

ISI; 

c) comunicări științifice/lucrări prezentate la manifestări științifice pe plan național și/sau 

internațional și/sau publicate în volume de către edituri naționale și/sau internaționale; 

d) teze de doctorat finalizate; 

e) lucrări de dizertație finalizate; 

f) premii obținute pentru activitatea de cercetare științifică la nivel național și/sau 

internațional; 

g) brevete de invenții; 

h) modele și/sau produse cu drept de proprietate intelectuală; 

i) numărul și valoarea granturilor, a proiectelor de cercetare științifică câștigate și realizate 

în competițiile naționale și internaționale, precum și a contractelor de cercetare; 

j) calitatea de membru sau de reprezentant în organizații internaționale sau academii, 

precum și rapoartele de cercetare prezentate la manifestările științifice organizate de către 

acestea; 

k) calitatea de evaluator/ keynote speaker/ moderator / coordonator de secțiune al 

diverselor manifestări științifice (conferințe, mese rotunde, cercuri etc.). 

Articolul 15. Activitatea de cercetare științifică a studenților, a masteranzilor și a 

doctoranzilor se desfășoară sub diverse forme precum cercuri științifice studențești, sesiuni de 



comunicări științifice, conferințe, întâlniri informale, seminare, workshop-uri etc., organizate de 

UNT, dar și de alte instituții, sub îndrumarea cadrelor didactice ale UNT sau independent, 

activitate finalizată prin proiecte, articole, comunicări, studii de caz, lucrări de dizertație, lucrări de 

doctorat etc. 

 

CAPITOLUL V 

Finanțarea activității de cercetare științifică  

 

Articolul 16. (1) Orice decizie legată de finanțarea activității de cercetare științifică din UNT 

va fi luată de Consiliul de Administrație al UNT, la propunerea Directorului C.S.J.E.S.A. sau a 

Consiliului de Cercetare Științifică. 

(2) Veniturile realizate din activitatea/contractele de cercetare științifică se vor evidenția 

distinct în contabilitate și în bugetul UNT și vor fi utilizate potrivit prevederilor contractuale, prin 

intermediul Serviciului Economic. 

(3) Toate activitățile derulate în fiecare contract de grant/proiect sau manifestare științifică 

se înregistrează în evidențele contabile ale UNT. 

 

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale 

 

Articolul 17. (1) Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului UNT din data de 

14.12.2022, prin Hotărârea nr. 92/14.12.2022. 

(2) Începând cu aceeași dată, orice dispoziții anterioare se abrogă. 

 

 

 

 

 

 

  


