Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale de Drept din 28.06.2017
privind înființarea Programului postdoctoral de cercetare avansată
în domeniul Dreptului internațional, european și comparat;
modificată prin Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale de Drept din 08.02.2022
Consiliul Școlii Doctorale de Drept adoptă prezenta hotărâre:
A. Descrierea programului de cercetare postdoctorală
1. Se înființează, în cadrul Centrului Postdoctoral de Drept (CPD) al Școlii
Doctorale de Drept (SDD), în colaborare cu Institutul Juridic Francofon Doctoral și
Postdoctoral (IJFDP), Programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul
Dreptului internațional, european și comparat.
2. Fiecare program de cercetare postdoctorală este organizat anual, într-un
domeniu specific, stabilit prin decizia prevăzută la pct. 22.
3. Durata programului este de 2 ani (4 semestre), începând la 01 octombrie și
terminându-se după 2 ani, la 30 septembrie.
4. Numărul de credite ECTS este de 120, câte 30 pentru fiecare semestru.
5. Programul de cercetare postdoctorală se desfășoară fie exclusiv în limba de
circulație internațională franceză, fie în limbile de circulație internațională franceză și
engleză împreună, , stabilită/stabilite prin decizia prevăzută la pct. 22.
6. 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.
B. Metodologia privind înscrierea, selecția și înmatricularea în programul de
cercetare postdoctorală
7. Poate fi admisă în program orice persoană care: are titlul de doctor în Drept
(obținut de cel mult 5 ani față de data când va avea loc înmatricularea); dovedește
activitate științifică, didactică și profesională în domeniul programului; dovedește
cunoașterea generală a domeniului programului; dovedește cunoașterea limbii/limbilor de
circulație internațională în care se desfășoară programul, inclusiv a terminologiei juridice
specifice; justifică importanța și actualitatea temei de cercetare propuse, metodele de
cercetare și bibliografia ce vor fi utilizate în timpul programului; plătește taxa de selecție
și taxa de școlarizare; îndeplinește condițiile stabilite de actele normative în vigoare; nu

se află în situație de conflict de interese cu conducătorul de cercetare postdoctorală.
8. Numărul de cercetători postdoctorali din cadrul unui programul care începe întrun an universitar este între 1 (unu) și 3 (trei) , stabilit prin decizia prevăzută la pct. 22.
9. Organizarea programului și condițiile de admitere se afișează pe site-ul și la
secretariatul Facultății de Drept - avizierul Școlii Doctorale de Drept (SDD), cel mai târziu
pe data de 30 iunie. Se afișează prezenta hotărâre, precum și decizia specifică anuală a
conducătorului de cercetare postdoctorală aprobată de directorul SDD, prevăzută la pct.
22. Se va solicita și Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene - Institutul Juridic
Francofon Doctoral și Postdoctoral (IJFDP) afișarea acestor documente la avizierul și pe
site-ul proprii.
10. Înscrierea se face în cursul lunii septembrie, în timpul programului de lucru cu
publicul, la secretariatul Facultății de Drept - SDD, în perioada stabilită prin decizia
prevăzută la pct. 22.
11. Dosarul de înscriere conține: cererea de înscriere (conform modelului anexat,
incluzând declarația candidatului dacă acceptă sau nu înregistrarea audio-video a
colocviului oral, precum și declarația candidatului că nu există vreo stare de conflict de
interese între conducătorul de cercetare postdoctorală și candidat); fotocopii după actul
de identitate, certificatul de naștere, actul de schimbare a numelui (dacă este cazul) și
diploma de doctor în Drept (candidatul trebuie să prezinte pentru confruntare și originalele
actelor de identitate, de studii și de stare civilă, după care acestea îi sunt restituite);
adeverință/adeverințe privind activitatea didactică universitară în calitate de titular
(instituția de învățământ superior, facultatea, gradele didactice) sau privind activitatea de
cercetare științifică (instituția de învățământ superior sau institutul de cercetare, gradele
de cercetare științifică) - dacă este cazul; adeverință/adeverințe privind activitatea
profesională în domeniul juridic - dacă este cazul; CV detaliat și Lista lucrărilor științifice
detaliată; teza de doctorat; cel mult trei lucrări științifice reprezentative publicate; dovezi
privind cunoașterea limbii/limbilor de circulație internațională în care se desfășoară
programul (limba franceză și/sau limba engleză); propunerea temei de cercetare
postdoctorală și a temei lucrărilor de cercetare științifică semestriale, cu justificarea
importanței și actualității acestora, a metodelor de cercetare și a bibliografiei ce vor fi
utilizate pe parcursul programului; dovada privind plata taxei de selecție sau scutirea de
taxă (adeverință privind calitatea de cadru didactic titular la Facultatea de Drept a
Universității din București).
12. Criteriile de selecție sunt criterii eliminatorii și criterii de apreciere.
I. Criteriile eliminatorii se analizează pe baza actelor din dosarul de înscriere, se
notează fiecare cu admis/respins și ele sunt:
i. deținerea titlului de doctor în Drept, acordat sau echivalat de autoritatea
competentă, de cel mult 5 ani (față de data de 01 octombrie a anului în care au loc
înscrierea, selecția și înmatricularea);
ii. cunoașterea limbii/limbilor de circulație internațională în care se desfășoară
programul;
iii. inexistența stării de conflict de interese între conducătorul de cercetare
postdoctorală și candidat, conform normelor Universității din București și regulilor stabilite
prin decizia prevăzută la pct. 22.
II. Criteriile de apreciere care se analizează pe baza dosarului de înscriere și care
se notează fiecare cu note de la 10 la 1 sunt:
iv. activitatea de cercetare științifică (prestigiul instituției care a conferit titlul de

doctor; relevanța domeniului și a titlului tezei de doctorat cu domeniul programului de
cercetare postdoctorală; valoarea tezei de doctorat; activitatea de cercetare științifică
desfășurată de candidat - numărul și tipul lucrărilor științifice, activitatea științifică în limbi
de circulație internațională, în special în limba/limbile în care se desfășoară programul,
prestigiul publicațiilor, editurilor sau manifestărilor științifice unde a publicat sau la care a
participat candidatul, relevanța activității de cercetare desfășurată pentru domeniul
programului de cercetare postdoctorală, vizibilitatea științifică internă și internațională a
candidatului);
v. activitatea didactică (deținerea de grade didactice universitare sau de cercetare
științifică obținute prin concurs și prestigiul instituțiilor care le-au acordat; relevanța
domeniului de specializare cu programul);
vi. activitatea profesională (relevanța activității profesionale pentru program;
prestigiul entității pentru care se desfășoară activitatea profesională);
III. Criteriile de apreciere care se analizează pe baza colocviului oral și care se
notează fiecare cu note de la 10 la 1 sunt:
vii. cunoașterea generală a domeniului programului de cercetare postdoctorală
viii. importanța și actualitatea temelor de cercetare propuse (tema generală a
programului și temele semestriale), metodele de cercetare și bibliografia ce vor fi utilizate
în timpul programului;
ix. nivelul de cunoaștere a limbii/limbilor de circulație internațională în care se
desfășoară programul, în special a terminologiei de specialitate.
13.I. Selecția este asigurată de conducătorul de cercetare postdoctorală
responsabil al programului postdoctoral de cercetare avansată, stabilit la pct. 6.
II. Selecția se realizează prin analiza dosarului de înscriere (pentru toate criteriile
eliminatorii - pct. 12.I.i.-iii. - și pentru primele 3 criterii de apreciere - pct. 12.II.iv.-vi.) și prin
colocviu oral (pentru ultimele 3 criterii de apreciere - pct. 12.III.vii.-ix.), în cursul lunii
septembrie.
III. Conducătorul de cercetare postdoctorală verifică întâi respectarea criteriilor
eliminatorii (pct. 12.I.i.-iii.), apreciate cu calificativul "admis"/"respins". Dacă la un criteriu
se acordă calificativul "respins", celelalte criterii (eliminatorii sau de apreciere) care se
analizează din dosarul de concurs nu se mai examinează, iar candidatul este declarat
respins.
IV. Dacă fiecare criteriu eliminatoriu primește calificativul "admis", conducătorul de
cercetare postdoctorală acordă câte o notă de la 10 la 1 pentru fiecare dintre cele 3 criterii
de apreciere care se analizează din dosarul de înscriere (pct. 12.II.iv.-vi.), iar apoi
calculează media ponderată a acestora (cu 2 zecimale, fără rotunjire), acordând 70%
pentru activitatea de cercetare științifică (pct. 12.II.iv.), 20% pentru activitatea didactică
(pct. 12.II.v.) și 10% pentru activitatea profesională (pct. 12.II.vi.). Dacă la fiecare din cele
3 criterii de apreciere nota este mai mare sau egală cu 9 (nouă), candidatului i se
calculează media și acesta este primit la colocviul oral, în caz contrar el fiind declarat
respins.
V. După analiza dosarelor de înscriere, rezultatele intermediare (candidații
declarați respinși la criteriile eliminatorii, candidații declarați respinși având cel puțin o notă
sub 9 la cel puțin unul dintre cele 3 criterii de apreciere și candidații care sunt primiți la
colocviul oral având toate notele mai mari sau egale cu 9 la toate cele 3 criterii de
apreciere, cu notele detaliate și media) se afișează la secretariatul Facultății de Drept avizierul SDD, sub semnătura conducătorului de cercetare postdoctorală (proces-verbal

conform modelului anexat), la data stabilită prin decizia prevăzută la pct. 22, înainte de
data colocviului oral.
VI. Colocviul oral de selecție se desfășoară în luna septembrie, la data stabilită prin
decizia prevăzută la pct. 22. Pentru candidații care au acceptat expres în scris, el este
înregistrat audio-video, pe un DVD care se închide imediat după susținerea colocviului
oral într-un plic care se semnează de conducătorul de cercetare postdoctorală și de
candidat și se păstrează până la data de 01 octombrie, când se distruge (dacă nu există
petiții privind desfășurarea colocviului oral).
VII. La colocviul oral conducătorul de cercetare postdoctorală acordă câte o notă
de la 10 la 1 pentru fiecare dintre cele 3 criterii de apreciere care se analizează la colocviul
oral (pct. 12.III.vii.-ix.), iar apoi calculează media ponderată a acestora (cu două zecimale,
fără rotunjire), acordând 40% pentru cunoașterea generală a domeniului programului (pct.
12.III.vii.), 40% pentru temele de cercetare, metodele și bibliografia propuse (pct.
12.III.viii.) și 20% pentru cunoașterea limbii/limbilor de circulație internațională a/ale
programului (pct. 12.III.ix.). Dacă la fiecare din cele 3 criterii de apreciere nota este mai
mare sau egală cu 9 (nouă), candidatului i se calculează nota finală, în caz contrar el fiind
declarat respins.
VIII. Nota finală la selecție este medie aritmetică (cu două zecimale, fără rotunjire)
a notei obținute la cele 3 criterii de apreciere din analiza dosarului de înscriere (pct.
12.II.iv.-vi.) și a notei obținute la cele 3 criterii de apreciere de la colocviul oral (pct.
12.III.vii.-ix.), cu condiția ca fiecare notă acordată la fiecare din cele 6 criterii de apreciere
să fie cel puțin egală cu 9 (nouă).
IX. Sunt declarați admiși, în limita locurilor stabilite anual pentru programul de
cercetare postdoctorală, candidații situați pe primele locuri, în ordine strict
descrescătoare. Dacă mai mulți candidați au aceeași notă ca ultimă notă pentru a fi
declarați admiși, iar numărul de locuri este depășit, în vederea admiterii în limita numărului
de locuri criteriile de departajare sunt, în ordine: media la criteriile de apreciere de la
colocviul oral (pct. 12.III.vii.-ix.), iar în subsidiar, dacă egalitatea se menține, nota la
criteriul de apreciere privind cunoașterea generală a domeniului programului (pct.
12.III.vii.).
X. Rezultatele finale ale selecției (punctajul detaliat și total) și ordinea
descrescătoare a candidaților, cu indicarea candidatului/candidaților declarat/declarați
admis/admiși, se afișează la secretariatul Facultății de Drept - avizierul SDD, sub
semnătura conducătorului de cercetare postdoctorală (proces-verbal conform modelului
anexat), în cursul lunii septembrie, la data stabilită prin decizia prevăzută la pct. 22.
XI. Nu se admit contestații la selecție, nici la analiza dosarului de înscriere, nici la
colocviul oral.
14. Validarea rezultatelor selecției, pe baza procesului-verbal privind rezultatele
selecției, se face prin decizie a directorului SDD, până la data de 30 septembrie. Taxa de
școlarizare pentru primul an se achită de candidatul/candidații declarat/declarați
admis/admiși până la data de 30 septembrie (beneficiază de scutire de taxă cadrele
didactice titulare ale Facultății de Drept a Universității din București). În aceleași condiții,
până la data de 30 septembrie a anului următor se achită taxa de școlarizare pentru al
doilea an.
15. Programul de cercetare postdoctorală (tema de cercetare, structura
programului de cercetare și programul de cercetare) se întocmește și se propune de
candidatul declarat admis (conform modelului anexat), se avizează favorabil conform de

conducătorul de cercetare postdoctorală și se aprobă de directorul SDD, până la 01
octombrie. Conducătorul de cercetare postdoctorală are libertatea, în raport cu
preocupările sale științifice, 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 și trebuie acceptată
ca atare de candidatul declarat admis, în caz contrar acesta nefiind înmatriculat, iar
contractul de cercetare postdoctorală nu poate fi încheiat.
16. În urma rezultatelor selecției decise de conducătorul de cercetare
postdoctorală, a validării rezultatelor selecției de directorul SDD, a avizării conforme de
conducătorul de cercetare postdoctorală și a aprobării de directorul SDD a programului
de cercetare doctorală, a plății taxei de școlarizare pentru primul an și a încheierii
contractului de cercetare postdoctorală (conform modelului anexat), înmatricularea
cercetătorului postdoctoral se face pe data de 01 octombrie.
C. Desfășurarea programului de cercetare postdoctorală
17. Cercetătorul postdoctoral are obligația elaborării și predării spre publicare, întro 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 științifică, a
unui număr minim de 4 (patru) lucrări de cercetare științifică (studiu, articol, conferință,
comunicare, notă, monografie, curs, manual, tratat, culegere etc.), în domeniul
programului, și anume minimum 1 (una) lucrare pe semestru. Lucrările științifice trebuie
să îndeplinească toate exigențele științifice calitative și cantitative specifice domeniului
programului. Aceste lucrări trebuie redactate sau prezentate în limba/limbile de circulație
internațională în care se desfășoară programul (fie numai în limba franceză, fie cel puțin
jumătate în limba franceză și cel puțin una în limba engleză).
18.I. 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).
II. Dacă un referat semestrial de evaluare este negativ (cercetătorul postdoctoral
nu și-a îndeplinit obligațiile din programul de cercetare pentru semestrul respectiv),
cercetătorul postdoctoral este exmatriculat, fără a i se restitui taxa de școlarizare deja
plătită.
III. În situații temeinic justificate, la solicitarea cercetătorului postdoctoral și cu
avizul favorabil conform al conducătorului de cercetare postdoctorală, programul de
cercetare poate fi modificat sub aspectul regularității semestriale a lucrărilor de cercetare,
cu respectarea numărului total de lucrări de cercetare fixat.
IV. Raportul final de evaluare întocmit de conducătorul de cercetare postdoctorală
se aprobă de directorul SDD.
V. Activitatea de cercetare postdoctorală trebuie finalizată integral în termenul
maxim stabilit de 2 ani, fără posibilitatea de prelungire, întrerupere sau perioadă de grație.
Cercetătorul postdoctoral care nu finalizează integral activitatea în termen este
exmatriculat.
19.I. Conducătorul de cercetare postdoctorală nu este remunerat suplimentar și
desfășoară activitatea în cadrul normei de bază.
II. Cercetătorul postdoctoral plătește taxa de selecție și taxa de școlarizare. Taxa

de selecție este fixată la nivelul taxei pentru examenul de admitere la doctorat și se achită
înainte de depunerea dosarului de înscriere. Taxa anuală de școlarizare este fixată la
nivelul unui an de studii doctorale și se achită anual înainte de data de 30 septembrie.
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 și nepatrimoniale de autor sunt ale
cercetătorului postdoctoral.
20. Cercetătorul postdoctoral are obligația să respecte exigențele calitative și
uzanțele cercetării științifice, 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.
21. La finalizarea programului se acordă actul de studii prevăzut de legislația în
vigoare (conform modelului anexat).
D. Dispoziții finale
22. În baza prezentei hotărâri, anual conducătorul de cercetare postdoctorală
decide, cu aprobarea directorului SDD, conform modelului prevăzut la pct. 23: domeniul
exact de specializare (pct. 2), limba/limbile de circulație internațională a/ale programului
(pct. 5), numărul de locuri pentru fiecare an de începere a unui program (pct. 8),
calendarul privind înscrierea, selecția și înmatricularea (pct. 10 și pct. 13.V, VI și IX),
regulile specifice privind inexistența stării de conflict de interese (pct. 12.I.iii) și numărul
de lucrări științifice de întocmit pe durata programului (pct. 17).
23. Fac parte din prezenta hotărâre, ca anexe la aceasta: Decizia de organizare
anuală a programului de cercetare postdoctorală; Cererea de înscriere; Procesul-verbal
privind rezultatele intermediare ale selecției de admitere în program (analiza dosarului de
înscriere); Procesul-verbal privind rezultatele finale ale selecției de admitere în program
(după colocviul oral); Decizia privind validarea rezultatelor selecției de admitere în
program; Programul de cercetare postdoctorală; Contractul de cercetare postdoctorală;
Raportul semestrial de cercetare; Raportul final de cercetare; Referatul semestrial de
evaluare; Referatul final de evaluare; Adresa către Universitatea din București pentru
eliberare de atestate de studii postdoctorale; Atestatul de studii postdoctorale. Conținutul
acestor modele se adaptează anual corespunzător deciziei indicate la pct. 22.
24. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul SDD, prin vot electronic, pe data
de 28.06.2017 și se aplică începând cu data de 01.09.2017.
Notă: Punctele B.13.IV., B.13.V., B.13.VII. și B.13.VIII au fost modificate prin
Hotărârea Consiliului Școlii Doctorale de Drept din 08.02.2022, modificările intrând în
vigoare odată cu admiterea organizată în sesiunea septembrie 2022.
Directorul Școlii Doctorale de Drept,
Prof.univ.dr. Dana TOFAN

