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STATUTUL 

CENTRULUI DE STUDII JURIDICE, ECONOMICE ŞI SOCIO-ADMINISTRATIVE 

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

 

ART. 1. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1.1. Universitatea „Nicolae Titulescu” (denumită, în continuare, UNT) ocupă o poziție distinctă în 

cadrul formelor de organizare a învățământului superior din România și face parte din sistemul 

național de cercetare-dezvoltare, ca instituție de învățământ superior particulară, acreditată. 

1.2. Potrivit Strategiei de cercetare a UNT, misiunea acesteia este de a crea şi a dezvolta un mediu 

de învăţământ și de cercetare ştiinţifică, pentru studenţi, masteranzi, cadre didactice și doctoranzi, 

la standarde de excelenţă naţionale și internaţionale, printre altele prin: promovarea unui 

învăţământ de performanţă, ţinând seama de exigenţele societăţii moderne informaţionale; 

generarea de calificări universitare performante în formarea iniţială şi continuă; oferirea unui 

spectru larg de cursuri universitare care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice și să 

contribuie la dezvoltarea capitalului intelectual al studenţilor; realizarea unor parteneriate 

academice naţionale şi internaţionale cu universităţi de elită; dezvoltarea activităţii de cercetare 

ştiinţifică în cadrul C.S.J.E.S.A. și încadrarea acestuia în reţele europene de excelenţă; realizarea de 

parteneriate flexibile cu societatea civilă şi cu mediul de afaceri naţional şi internaţional; 

armonizarea și promovarea valorilor ştiinţifice, culturale și etice în comunitatea regională, 

naţională și internaţională. 

1.3. Pentru îndeplinirea misiunii sale în activitatea de cercetare științifică, UNT, ca instituţie de 

cercetare și educaţie, are drept obiective strategice generale:  

a) creşterea ponderii componentei de cercetare în activitatea universitară, reflectată în 

resursa umană implicată, rezultatele ştiinţifice obținute şi veniturile atrase; 

b) creșterea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică; 

c) creșterea cooperării UNT cu alte instituții de învățământ și de cercetare pe bază de 

parteneriate, acorduri de colaborare și mobilități ale cadrelor didactice; 
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d) dezvoltarea cercetării științifice, astfel încât să devină pilon al funcționării și al dezvoltării 

UNT, prin consolidarea centrelor de cercetare științifică din cadrul UNT; 

e) dinamizarea relaţiei UNT cu mediul socio-economic, pentru consultanţă şi derularea de 

proiecte comune de cercetare ştiinţifică; 

f) integrarea UNT în comunitatea ştiinţifică internaţională concomitent cu creşterea 

prestigiului şi a vizibilităţii naționale și internaţionale; 

g) asigurarea și dezvoltarea resurselor și a mijloacelor necesare desfășurării procesului 

educativ și de cercetare științifică la standarde de referință competitive în plan național și 

european al învățământului superior și al cercetării, definit prin Declarația de la Bologna, din 1999, 

și prin legislația în vigoare. 

1.4. Pentru transpunerea în practică a misiunii asumate și pentru asigurarea unui cadru unitar de 

organizare și de coordonare a întregii activități de cercetare, în cadrul UNT a fost înființată 

structura de cercetare-dezvoltare cu denumirea de CENTRUL DE STUDII JURIDICE, ECONOMICE ŞI 

SOCIO-ADMINISTRATIVE (denumit, în continuare, C.S.J.E.S.A.), structură fără personalitate juridică. 

1.5. C.S.J.E.S.A. este organizat ca o structură care, din punct de vedere administrativ, este 

subordonată Consiliului de Administrație și Senatului UNT, iar, din punctul de vedere al activității 

de cercetare științifică, este coordonat de Directorul C.S.J.E.S.A. 

 

ART. 2. SEDIU. DURATĂ. DOMENII DE CERCETARE 

 

2.1. Sediul C.S.J.E.S.A. se constituie în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 185, sector 4, în clădirea UNT. 

2.2. C.S.J.E.S.A. se înființează pe durată nedeterminată. 

2.3. Domeniile de cercetare ale C.S.J.E.S.A. sunt în concordanță cu Strategia de cercetare științifică 

pentru perioada 2020-2024 și obiectivele majore, specific ale acesteia. 

 

ART. 3. OBIECTIVE ȘI REZULTATE 

 

3.1. C.S.J.E.S.A. are următoarele obiective: 

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.  

3.2. Strategia, Planurile anuale de cercetare științifică, precum și Raportul anual de cercetare 

științifică ale UNT se întocmesc de Directorul C.S.J.E.S.A. care le va supune, spre aprobare, 

Senatului UNT. 

3.3. Activitatea de cercetare științifică se poate realiza și prin colaborare cu alte institute sau 

centre de cercetare ori universități din țară și din străinătate, ori cu alte organisme sau structuri 

care desfășoară o activitate de cercetare, prin care UNT să realizeze excelența în cercetarea 

științifică. 

3.4. Activitatea de cercetare științifică se poate desfășura prin proiecte finanțate din fonduri 

interne sau externe, respectiv prin mijloace proprii sau din fonduri de la bugetul de stat, fonduri 

atrase de la agenții economici, fonduri europene, fonduri acordate de fundații sau provenind din 

alte surse private ori alte fonduri constituite potrivit legii. 

3.5. Rezultatele activității de cercetare științifică 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 

manifstări științifice (conferințe, mese rotunde, cercuri etc.). 

 

ART. 4. STRUCTURĂ. ORGANE DE CONDUCERE ȘI DE COLABORARE. ATRIBUȚII 

 

4.1. C.S.J.E.S.A. are o structură organizatorică aprobată prin hotărâri ale Senatului UNT și ale 

Consiliului de Administrație al UNT și desfășoară activitatea sub conducerea Directorului 

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

4.2. Consiliul de Cercetare Științifică este format din Directorii Departamentelor Facultăților 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. 

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

coordonează activitatea acestuia în calitate de președinte. 

4.4. 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. 



4.5. Propunerile Consiliului de Cercetare Științifică vor fi înaintate Directorului C.S.J.E.S.A., care le 

va supune, spre aprobare, Senatului UNT. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

 

 



 

ART. 5. FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE 

 

5.1. Patrimoniul destinat cercetării științifice este format din bunurile mobile și imobile deținute 

de UNT, puse la dispoziția C.S.J.E.S.A. 

5.2. Activitatea C.S.J.E.S.A. se poate desfășura prin finanțare internă sau externă, respectiv de la 

bugetul statului, bugetul Uniunii Europene, fonduri private ale agenților economici, sponsorizări, 

donații, venituri proprii etc. 

5.3. Activitatea financiar-contabilă a C.S.J.E.S.A. va fi asigurată de Serviciul financiar-contabil al 

UNT. 

5.4. Dobândirea și folosirea resurselor se va face în conformitate cu legislația în vigoare, cu 

respectarea principiului autonomiei universitare. 

5.5. Remunerația Directorului C.S.J.E.S.A. pentru activitățile prestate va fi asigurată din surse 

proprii ale UNT. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. Toate activitățile derulate în fiecare contract de grant/proiect sau manifestare științifică se 

înregistrează în evidențele contabile ale UNT. 

 

 

ART. 6. DISPOZIȚII PRIVIND DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

 

6.1. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării desfășurate aparține C.S.J.E.S.A. și 

autorilor, conform legislației în vigoare. 

 

 

 

 



 

ART. 7. DISPOZIȚII FINALE 

 

7.1. Prezentul Statut a fost elaborat de Directorul C.S.J.E.S.A. și intră în vigoare după aprobarea sa 

de către Senatul UNT, urmând a fi modificat și/sau completat în raport de modificările legislative 

ce intervin pe durata de existență a C.S.J.E.S.A. 

7.2. .Orice modificare a prezentului Statut este posibilă numai la propunerea Directorului 

C.S.J.E.S.A. sau a Consiliului de Cercetare Științifică, aprobată de Senatul UNT. 

7.3. Prevederile prezentului Statut se completează de drept cu dispozițiile legale în vigoare. 

7.4. Prezentul Statut a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 93/ 14.12.2022, dată la care se 

abrogă orice alte dispoziții sau norme interne anterioare. 

 

 

Director C.S.J.E.S.A        Președintele Senatului 


