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ŞCOALA DOCTORALĂ DE DREPT 
 

Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale de Drept din 05.07. 2016 

privind înfiinţarea Programului postdoctoral de cercetare avansată 

în domeniul Drepturile omului 
 

 Consiliul Şcolii Doctorale de Drept adoptă prezenta hotărâre: 

 1. Se înfiinţează, în cadrul Centrului Postdoctoral de Drept (CPD) al Şcolii Doctorale de 

Drept (SDD), în colaborare cu Institutul Juridic Francofon Doctoral și Postdoctoral (IJFDP), 

Programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul Drepturile omului. 

 2. Durata programului este de un an, în perioada 01.10.2016 - 30.09.2017. 

 3. Numărul de credite ECTS este de 60. 

 4. Programul de cercetare postdoctorală se desfășoară în limba de circulație 

internațională franceză. 

 5. Conducătorul de cercetare postdoctorală responsabil de program este prof.univ.dr. 

Corneliu-Liviu POPESCU, conducător de cercetare postdoctorală. Activitatea în cadrul 

programului postdoctoral de cercetare avansată se desfășoară sub conducerea și răspunderea 

unică a conducătorului de cercetare postdoctorală responsabil, aflat în subordinea directă a 

Consiliului și directorului SDD. 

 6. Poate fi admisă în program orice persoană care: are titlul de doctor în Drept (obținut 

de cel mult 5 ani față de data de 01.10.2016); dovedeşte, cu CV-ul şi Lista lucrărilor științifice, 

precum și cu cel mult trei lucrări științifice reprezentative publicate, activitate didactică, 

ştiinţifică şi profesională în domeniile acestuia; dovedește cunoașterea limbii franceze; 

îndeplinește condițiile stabilite de actele normative în vigoare; plătește taxa de selecție și taxa 

de școlarizare. 

 7. Selecția candidaților se face conform Metodologiei anexă la prezenta hotărâre. 

 8. Numărul de cercetători postdoctorali din cadrul programului este de 1 (unu). 

 9. Programul de cercetare postdoctorală (tema de cercetare, structura anului de cercetare 

și programul de cercetare) se întocmește și se propune de candidatul declarat admis (conform 

modelului anexat), se avizează conform de conducătorul de cercetare postdoctorală și se aprobă 

de directorul SDD. Conducătorul de cercetare postdoctorală are libertatea, în raport cu 

preocupările sale ştiinţifice, de a accepta sau refuza tema de cercetare propusă de candidatul 

declarat admis. În cazul refuzului conducătorului de cercetare postdoctorală de a aviza tema de 

cercetare propusă de candidatul declarat admis, tema de cercetare este stabilită unilateral de 

conducătorul de cercetare postdoctorală şi trebuie acceptată ca atare de candidatul declarat 

admis, în caz contrar acesta nefiind înmatriculat, iar contractul de cercetare postdoctorală 

neputând fi încheiat. 

 10. În baza hotărârii Consiliului SDD privind validarea rezultatelor la selecție (conform 

modelului anexat), în urma aprobării programului de cercetare postdoctorală, candidatul 
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declarat admis este înmatriculat în calitate de cercetător postdoctoral la data de 01.10.2016. 

Cercetătorul postdoctoral va plăti taxa de școlarizare și va încheia contractul de cercetare 

postdoctorală cu SDD (conform modelului anexat). 

 11. Cercetătorul postdoctoral are obligaţia elaborării şi predării spre publicare, într-o 

revistă de specialitate (inclusiv electronică), într-un volum sau la o editură, ori a prezentării 

publice sau a predării pentru prezentare publică într-o manifestare ştiinţifică, a unui număr de 

două lucrări de cercetare ştiinţifică (studiu, articol, conferinţă, comunicare, notă, monografie, 

curs, manual, tratat, culegere etc.), în domeniul programului. Lucrările științifice trebuie să 

îndeplinească toate exigențele științifice calitative și cantitative specifice domeniului 

programului. Aceste lucrări trebuie redactate sau prezentate în limba de circulație 

internațională în care se desfășoară programul (limba franceză). 

 12. Cercetătorul postdoctoral are obligația să întocmească în fiecare semestru și la 

sfârșitul programului câte un raport de cercetare (conform modelelor anexate). Pe baza fiecărui 

raport, conducătorul de cercetare postdoctorală întocmește în fiecare semestru și la sfârșitul 

programului câte un referat de evaluare (conform modelelor anexate). Raportul final de 

evaluare se aprobă de Consiliul SDD. 

 13. Activitatea de cercetare postdoctorală trebuie finalizată integral în termenul maxim 

stabilit, fără posibilitatea de prelungire, întrerupere sau perioadă de grație. Cercetătorul 

postdoctoral care nu finalizează integral activitatea în termen este exmatriculat. 

 14. Conducătorul de cercetare postdoctorală nu este remunerat suplimentar şi desfăşoară 

activitatea în cadrul normei de bază. Cercetătorul postdoctoral plătește taxa de selecție și taxa 

de şcolarizare. Taxa de selecție este fixată la nivelul taxei pentru examenul de admitere la 

doctorat și se achită înainte de depunerea dosarului de înscriere. Taxa de şcolarizare este fixată 

la nivelul unui an de studii doctorale și se achită înainte de data de 30.09.2016. Beneficiază de 

scutire de taxe cadrele didactice titulare ale Facultății de Drept a Universității din București. 

Cercetătorul postdoctoral nu beneficiază de burse sau de decontarea cheltuielilor. Drepturile 

patrimoniale şi nepatrimoniale de autor sunt ale cercetătorului postdoctoral. 

 15. Cercetătorul postdoctoral are obligația să respecte exigenţele calitative şi uzanţele 

cercetării ştiinţifice, normele deontologice de cercetare științifică, să nu plagieze. Conducătorul 

de cercetare postdoctorală responsabil, Consiliul și directorul SDD verifică permanent 

îndeplinirea de cercetătorul postdoctoral a acestor obligații. 

 16. La finalizarea programului se acordă actul de studii prevăzut de legislaţia în vigoare 

(conform modelului anexat). 

 17. Fac parte din prezenta hotărâre, ca anexe la aceasta: Metodologia selecției 

candidaților pentru program; Anunț privind organizarea programului; Cerere de înscriere; 

Proces-verbal privind rezultatele provizorii ale selecției de admitere în program; Anunț privind 

rezultatele provizorii ale selecției de admitere în program; Hotărâre privind validarea 

rezultatelor selecției de admitere în program; Anunț privind soluționarea contestațiilor și 

rezultatele definitive ale selecției de admitere în program; Contract de cercetare postdoctorală; 

Program de cercetare postdoctorală; Raport semestrial de cercetare - semestrul I; Raport 

semestrial de cercetare - semestrul II; Raport final de cercetare; Referat de evaluare - semestrul 

I; Referat de evaluare - semestrul II; Referat final de evaluare; Adresă către Universitatea din 

București pentru eliberare de atestate de studii postdoctorale; Atestat de studii postdoctorale. 

 18. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul SDD în şedinţa din data de 

05.07.2016. 
 

Directorul Școlii Doctorale de Drept, 

Prof.univ.dr. Dana TOFAN 


