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În prezentul raport este analizată activitatea Școlii Doctorale de Drept,  situația doctoranzilor 

și a conducătorilor de doctorat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019. 

 

Raportul este structurat pe următoarele secțiuni: 

1. Conducătorii de doctorat și comisiile de îndrumare  

2. Programele de studii universitare de doctorat  

3. Studenții-doctoranzi  

4. Cercetarea științifică 

5. Internaționalizarea 

6. Infrastructura 

 

 

1. Conducătorii de doctorat și comisiile de îndrumare  

 

 În cadrul Școlii Doctorale de Drept își desfășoară activitatea  trei conducători de doctorat în 

domeniul de doctorat Drept, cărora le revin trei direcții de cercetare, respectiv Drept penal, 

Dreptul comerțului internațional și Drept privat comparat. Conducătorii de doctorat aduc o 

contribuție substanțială la prestigiul Facultății și la ierarhizarea Facultății în ranking-urile naționale 

și internaționale.   

 Datele de mai jos ilustrează care este numărul conducătorilor de doctorat pe direcții de 

cercetare: 
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An universitar Număr 

conducători 

de doctorat 

Nume conducător de doctorat și ordinul privind 

acordarea atestatului de abilitare 
Direcții de 

cercetare 

2018-2019 

2019-2020 

3 Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării nr. 4807 din 17 

august 2005 

Drept penal 

Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU, 

Ordinul Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 4034 din 7 iunie 2016 

Dreptul comerțului 

internațional 

Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ, Ordinul 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 1805 din 20 august 2007 

Drept privat 

comparat 

 

 Statul de funcții al Școlii Doctorale este întocmit la începutul anului universitar, după 

admitere și precizează, pentru fiecare student doctorand, conducătorul său de doctorat și comisia sa 

de îndrumare. Membrii comisiilor de îndrumare au cel puțin gradul de lector doctor, dar majoritatea 

sunt conferenţiari şi profesori universitari.  

 Componența comisiei de îndrumare pentru Drept penal este următoarea: prof. dr. Tudorel 

Toader, conf. dr. Ioana Maria Mărculescu-Michinici, lect. dr. Mihai Dunea, lect. dr. Daniel Atasiei. 

 Componența comisiei de îndrumare pentru Dreptul comerțului internațional este 

următoarea: prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu, conf. dr. Septimiu Vasile Panainte, conf. dr. 

Ioana Maria Costea, conf. dr. Lucia Irinescu. 

 Componența comisiei de îndrumare pentru Drept privat comparat este următoarea: prof. 

dr. Valeriu M. Ciucă, prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu, prof. dr. Gheorghe Durac, lect. dr. 

Codrin Macovei. 

 

 

2. Programele de studii universitare de doctorat  

 

 Școala doctorală a Facultății de Drept oferă studenților doctoranzi cursuri în cadrul 

programului de pregătire avansată. Lista cursurilor este publicată la începutul fiecărui an universitar 

de către Școala doctorală pe website-ul Facultății de Drept la secțiunea „Școală doctorală”, totodată 

fiind afișată și la avizierul Facultății de Drept. 

 Fiecare student-doctorand are un plan de pregătire propriu, stabilit împreună cu 

conducătorul său de doctorat. 
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 Planul de învățământ prevede o disciplină obligatorie, „Etica și metodologia cercetării” (în 

anul universitar 2018-2019), respectiv „Etică și integritate academică” (în anul universitar 2019-

2020) și 6 discipline opționale, dintre care studenții-doctoranzi trebuie să aleagă 2, după cum 

urmează:  “Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor Curții Constituționale a României asupra 

instituțiilor de drept penal”, “Principii și instituții fundamentale în dreptul procesual penal”,  

„Soluționarea litigiilor de comerț internațional”, “Societățile multinaționale și fiscalitatea”, 

“Izvoarele formale în dreptul privat”, „Comparatism instituțional în dreptul privat”. Fiecare 

disciplină este cotată cu câte 10 credite. 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate asigură obţinerea a 30 de credite 

ECTS. Creditele obţinute într-un program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii 

anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în 

străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute ca 

echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea 

este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul Școlii Doctorale 

(CSD). 

 Fiecare student doctorand are un program individual de cercetare științifică, care se 

materializează prin prezentarea de rapoarte, participarea în proiecte de cercetare și comunicări 

științifice la conferințe. La sfârșitul anului I de studii universitare de doctorat, studentul doctorand 

susține un proiect de cercetare, aceasta fiind o condiție pentru promovarea în anul al II-lea. 

 

3. Studenții-doctoranzi  

 

 Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” urmărește atragerea unui număr 

mare de doctoranzi în condițiile întăririi prestigiului prin exigență și asigurarea unor standarde 

înalte de calitate (selecția studenților-doctoranzi, selecția conducătorilor de doctorat și a membrilor 

comisiilor de îndrumare, raport adecvat între numărul doctoranzilor și cel al conducătorilor, condiții 

bune pentru cercetare). 

 Admiterea doctoranzilor se face cu respectarea legislației naționale și a regulamentelor 

interne. Procedurile de admitere, tematica pentru admitere și rezultatele admiterii sunt publicate pe 

website-ul Facultății de Drept la secțiunea „Școală Doctorală”: http://laws.uaic.ro/ro/doctorat/prima-

pagina. După afișarea rezultatelor admiterii la Școala Doctorală, studentul trebuie să urmeze o 

procedură de înmatriculare, care presupune semnarea unui contract de studii cu Școala Doctorală. 

Studiile universitare de doctorat au o durată de 3 ani, care poate fi prelungită pentru motivele și în 

condițiile prevăzute în Regulamentul Școlii doctorale.  

 

http://laws.uaic.ro/ro/doctorat/prima-pagina
http://laws.uaic.ro/ro/doctorat/prima-pagina
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 Situația admiterii studenților doctoranzi pe ani universitari este reflectată în tabelul de mai 

jos: 

An 

universitar 

Nr 

candidați 

Admiși Candidați admișii pe domenii 

doctorale 

Respinși 

Buget Taxă (cuantum) Drept 

penal 

Dreptul 

comerțului 

internațional 

Drept 

privat 

comparat 

 

2016-2017 15 5 1 (6000 RON) 1 1 3 10 

2017-2018 23 4 1 (6000 RON) 0 3 3 16 

2018-2019 8 3 0 (6000 RON) 1 1 1 5 

2019-2020 27 6 2 (6000 RON) 4 2 2 19 

 

 Situația studenților doctoranzi înscriși în anul universitar 2019-2020 și raportați la 

1 octombrie 2019 este reflectată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

doctorandului 

Naționalitate Cetățenie Domeniul 

doctorat 

Anul curent 

1. ŞTEFĂNOAIA M. 

MIHAI 

Română Română Drept penal graţie 3 

2. TUDURACHI C. 

ELENA-CĂTĂLINA 

căs. EVA 

Română Română Drept penal graţie 2 

3. NESVADBA A. 

MARIA-RAMAYANA 

Română Română Drept penal graţie 2 

4. STOICESCU G.R. 

MIHNEA-VALENTIN 

Română Română Drept penal graţie 2 

5. PINTEAC N. CORINA 

căs. STRATAN 

Moldovenească Moldovenească Drept penal graţie 2 

6. BOACNĂ G. 

CĂTĂLIN 

Română Română Drept penal prelungire 1 

7. ELISEI M. MIRELA-

MIHAELA 

Română Română Drept penal II 

8 APACHIŢEI I. IOAN-

DUMITRU 

Română Română Drept penal I 

9. CIOCAN C. COSTICĂ Română Română Drept penal I 

10. SÎRCU V. ICHIM-

CODRIN 

Română Română Drept penal I 
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11. VLĂDUŢ M. 

CARMEN-LORENA 

Română Română Drept penal I 

12. TATARU Ş. ŞTEFAN-

RĂZVAN 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

graţie 1 

13 BĂDĂRĂU V. 

IONELA-DIANA căs. 

PĂTRAŞC-BĂLAN 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

III 

14. ILUCĂ G.C. 

DESPINA-MARTHA 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

III 

15. ŞERBAN F. 

ANDREEA 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

III 

16. CARAIMAN G. 

CARMEN căs. VĂSCU 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

II 

17. RUSU G.M. TUDOR-

MATEI 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

I 

18. STÂNGACIU D. 

RAMONA-DANIELA 

Română Română Dreptul 

comerţului 

internaţional 

I 

19. VIERIU I. VLAD Română Română Drept privat 

comparat 

graţie 3 

20. CĂRPUŞOR D.I. 

ANDREEA-

LUMINIŢA 

Română Română Drept privat 

comparat 

graţie 2 

21. OPREA Ş. 

ALEXANDRA-

TEODORA 

Română Română Drept privat 

comparat 

graţie 1 

22. TINCU D. ANA-

MARIA căs. GOLDAN 

Română Română Drept privat 

comparat 

graţie 1 

23. TOMA O. 

ALEXANDRU 

Română Română Drept privat 

comparat 

graţie 1 

24. CORDUN N. DIANA-

ALEXANDRA 

Română Română Drept privat 

comparat 

III 
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25. POGHIRC V. 

CAMELIA căs. 

MIHĂILĂ 

Română Română Drept privat 

comparat 

III 

26. GILVARG KEIDAR I. 

GALIT 

Israel Israel Drept privat 

comparat 

III 

27. BĂRBAT V. VLAD-

VASILE 

Română Română Drept privat 

comparat 

II 

28. ANTOHIE E. 

RĂZVAN 

Română Română Drept privat 

comparat 

I 

29. MUNTEANU E. 

OANA-CRISTINA 

Română Română Drept privat 

comparat 

I 

 

 În anul 2019 nu a susținut public teza de doctorat niciunul dintre studenții-doctoranzi.  

 În ceea ce privește programele de studii doctorale în cotutelă, situația studenților doctoranzi din 

cadrul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Drept este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Școala 
Doctorală Domeniul 

An 
semnare 

acord 

Conducător 
ştiinţific 
UAIC 

Conducător ştiinţific 
Universitate parteneră 

1. 
BOACNĂ G. 
CĂTĂLIN Drept Drept 

2017 

cotutelă 

Prof. dr. 
Tudorel 

TOADER 

Jean-Christophe 
SAINT-PAU, 

Universite de Bordeaux 

2. 
BÂRSAN V. 
ELENA-
ROXANA 

Drept Drept 
2019  

co-directorat 

Prof. dr. 
Valeriu M. 

CIUCĂ 

Denis MAZEAUD, 
Universitatea Paris II, 

Pantheon-Assas, Franţa 

 

Studenții doctoranzi ai Facultății de Drept pot beneficia de mobilități ERASMUS și 

ERASMUS+ la universitățile partenere. 

 Doctoranzii Facultății de Drept sunt stimulați prin premii acordate la începutul fiecărui an 

universitar pentru doctorandul care a avut o activitate de cercetare și publicare prodigioasă. 

Studenții Școlii Doctorale a Facultății de Drept pot beneficia de servicii de orientare și 

consiliere în carieră oferite prin Centrul de Informare Profesională, orientare în carieră și plasament, 

https://cariera.uaic.ro. 

Printre profesiile doctoranzilor înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale în perioada 1 ianuarie 

– 31 decembrie 2019 se numără profesia de judecător, avocat, consilier juridic, cadru didactic 

universitar. 

 

https://cariera.uaic.ro/
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5. Cercetarea științifică 

 

Activitatea de cercetare din cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept urmăreşte atât 

dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice fundamentale şi aplicate, cât şi formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de cercetare ale doctoranzilor şi cadrelor didactice implicate. Activităţile de cercetare 

sunt regăsite în proiecte de cercetare internaţională, naţională, cu participare individuală sau în 

echipe, dar şi în activitatea doctoranzilor prin cercetări individuale în cadrul Planului individual de 

cercetare ştiinţifică în cadrul studiilor doctorale. 

Valorificarea rezultatelor cercetării se face prin publicarea de articole şi studii, monografii, 

recenzii şi note critice, acordându-se atenţie în mod precumpănitor editurilor şi revistelor 

recunoscute pe plan naţional şi internaţional, incluzând şi publicaţiile cu factor de impact. Sistemul 

de evidenţă al rezultatelor cercetării ştiinţifice este informatizat şi poate fi accesat prin Internet pe 

adresa: http://uaic.ro/uaic/bin/view/Research/RevisteSiEdituri. 

Prestigiul Școlii doctorale a Facultății de Drept se datorează într-o mare măsură 

conducătorilor de doctorat, care sunt personalități apreciate în mediul academic juridic din țară și 

străinătate, ce au obţinut mai multe distincţii ştiinţifice şi onorifice și care sunt membri în asociaţii 

profesionale, consilii şi comisii academice naţionale şi internaţionale.  

De asemenea, conducătorii de doctorat ai Școlii doctorale a Facultății de Drept sunt autorii  

unui număr impresionant de tratate, monografii, cursuri, articole, studii, publicate la edituri cu 

prestigiu la nivel național/internațional, respectiv în reviste internaționale cotate ISI/BDI. Trebuie 

precizat că o însemnată parte a tratatelor publicate de conducătorii de doctorat au fost premiate de 

diferite instituții juridice naționale sau internaționale cu un impact însemnat în viața academică.  

Tabelele următoare ilustrează situația lucrărilor publicate și participarea la manifestări 

științifice/conferințe naționale ori internaționale, organizarea de evenimente științifice a 

conducătorilor de doctorat pentru anul 2019: 

 

Prof. dr. Tudorel TOADER 

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare 

practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 

recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice  

3, din care 2 autor unic 

și 1 coautorat 

1. TOADER Tudorel, Drept penal. Partea specială. Vol. I, Editura Universul Juridic, 

București, 2019; 419 pagini. 

2. TOADER Tudorel, Codul penal. Codul de procedura penala - legile de punere in aplicare, 

corelaţii cu vechile reglementări, decizii CCR, recursuri în interesul legii, hotărâri 

prealabile, legislaţie conexă, hotărâri CEDO – ediţie îngrijită și adnotată, Editura 

http://uaic.ro/uaic/bin/view/Research/RevisteSiEdituri
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Hamangiu, București, 2019, 648 pagini. 

3. TOADER Tudorel, SAFTA Marieta, Constituția României - decizii CCR, hotărâri CEDO, 

hotărâri CJUE, legislație conexă - (coautor), ediţia 3 - a, îngrijită și adnotată, Editura 

Hamangiu, Bucureşti, 2019, 680 pagini. 

Participarea la manifestări științifice/conferințe naționale ori 

internaționale, organizarea de evenimente științifice 

6 seminarii și 

conferințe 

1. Participare la Conferința națională de asistență socială penitenciară,  14-16 martie 2019, 

eveniment desfășurat la Universității „Al. I. Cuza” din Iași. 

2. Conferința “Viitorul Sistemului Judiciar al Uniunii Europene” 30 mai – 1 iunie 2019, 

eveniment desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - Organizare și participare 

conferință 

3. Seminarul intitulat „Universities în a Changing Europe: 30 Years since the Fall of the Iron 

Curtain” Iași, eveniment desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 24 octombrie 

2019 - Organizare și participare 

4. Participare la Conferința - Codul administrativ. Dezbateri, soluții, provocări. Ediția a III-a, 

Iași, eveniment desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, noiembrie 2019 

5. Participare, Keynote speaker, la Conferinţa Națională de Criminalistică, ediție aniversară 

cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea Laboratorului Interjudețean de Expertize 

Criminalistice Iași, 7-8 decembrie 2019, eveniment desfășurat la Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iași 

6. Participare la Conferința Regională de Insolvență - Iași, noiembrie 2019, eveniment 

desfășurat la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași 

 

Prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ 

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, publicate 

la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor 

juridice 

1. Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european. Lecțiuni, Ediția a II-a, addenda, 

corrigenda et incrementa, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019, 476 

pag. (autor unic) 

2. Școala dreptului organic. Aplicațiile cercurilor Centrului Robertianum de Drept Privat al 

Facultății de Drept, (prefata si co-coordonator + 10. pag. personale), Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Volumul al II-lea, Editura Hamangiu, 2019, ISBN 978-

973-37-1237-4 
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Participarea la manifestări științifice/conferințe naționale ori internaționale, organizarea de 

evenimente științifice 

1. Prezentarea lucrării “(In)certitudinea aparenței, pace socială și buna investire a “talanților” 

in instituția posesiei (finis sollicitudinis...)” a studenților Alexandru Cruceanu și Costin 

Busuioc, în cadrul Cercului de hermeneutică juridică “Școala dreptului organic”, 

coordonator, 11.XII.2019, orele 18, Sala V. Pella a Universității „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași 

2. “Cuvânt înainte” la Conferința cu participare internațională Dezinformarea în drept, 

Centrul Robertianum de drept privat european, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, 15.XI.2019 

3. Panopticum juris asupra dreptului succesoral roman (jus successionis), Conferință în 

cadrul Cursului de drept roman al profesorului Mircea Dan Bob, Universitatea Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca, 11.XI.2019 

4.  Promesses. Pollicitatio romaine et la doctrine moderne d’estoppel (stuppa & legitimate 

expectation), ou la force de l’honorabilité et de “mains propres”, Conference, Fourth 

International Conference (Res publica & privata) of the Balkan Association of Roman Law 

and Roman Legal Traditions, Kragujevac, 07-09.XI.2019, Serbia 

5. Prezentarea conferinței Profesorului Emeritus David Pugsley, „Romanism and 

Comparatism, Minerva’s Shelder and Lance”, în cadrul Mesei rotunde organizate de 

Centrul Robertianum de Drept European, al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

13.IX.2019 

6. „Canoane interpretative în common law-ul american, via Llewellyn & the Ordinary 

Meaning Doctrine. Ecouri la instanțele europene luxemburgheze”, Comunicare științifică 

prezentată în cadrul Conferinței internaționale : „Traducerile juridice – perspective 

interdisciplinare”, Ediția a II-a, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea 

de Drept, 9-10 Mai 2019, în parteneriat cu Deutches Kultur Zentrum Iași 

7. Etnografia și etnologia juridică – albia ce unește două maluri în An Centenar 1918-2018. 

Valori juridico-morale perene versus quasi-efemeride sau scoica Arctica Islandica versus 

efemerida libelulă (Anisoptera de o zi), conferință în cadrul Law & Literature, Îndreptări 

literare – sinestezii creatoare, Centrul Robertianum, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

din Iași, 12 aprilie 2019 

8. Prezentarea lucrarii ”Răspunderea judecătorului. Moștenirea lui Radamante și amintirile 

Minervei Capta” a studentelor Iustina Nastasă și Theodor Florin Pantelimonescu,  în cadrul 

Cercului de hermeneutică juridică « Școala dreptului organic », coordonator, cu 
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participarea profesorului Nicolae Ploeșteanu, UMFSTI, Tg. Mureș, 28.III.2019 

Participarea la reuniuni, emisiuni radiofonice şi de televiziune, cu aport personal sau colectiv 

1. „Despre Euronomosofia și prosopopeea ei”, prezentare a volumului eponim în cadrul 

Târgului de carte ”Arca lui Gutemberg”, Palas Mall, Iași, 03.X.2019 

2. Intervenții la Colocviul Internațional „Le Tribunal de l’UE à l’ère du numérique”, cu ocazia 

celebrării a 30 de ani de existență a TUE, Luxembourg, 25.IX.2019 

3. „Ospitalitate și xenofobie în Uniunea Europeană”, emisiune-interviu de o oră, în compania 

domnului prof.dr. Lucian Dârdală, Iași TV Life, 20.VII.2019 

http://iasitvlife.ro/index.php/emisiuni/politica-la-iasi/item/69018-politica-la-iasi-ue-

ospitaitate-si-

xenofobie?fbclid=IwAR0HP62XtmHARrDQcMYnZ2nln0o56kckwMuUHfKv999U_NDE

KkmkYGKnNlQ 

4. „Brexit la vreme de secetă”, Conferință, 17.VII.2019, în cadrul Cursurilor de vară, 

„România. Cultură și civilizație” pentru studenții străini, Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași  

5. Școala juridică ieșeană. Interviu realizat cu domnul Petru Frăsilă, TeleMoldova, Iași, 

21.VI.2019, în cadrul emisiunii ”La un ceai cu Petru Frăsilă” 

6. Judices Romaniae et Europeae. Curtea de Apel Suceava la 100 de ani de la înființare în 

România întregită, conferință și lecție deschisă, Suceava, 14 mai 2019 

7. Regina Viarum, interviu pentru film, cu Ștefan Mandachi, Suceava, 13 mai 2019, în curs de 

apariție 

8. Dreptul european. Surse și sensuri, în cadrul emisiunii Europa Christiana, interviu cu Sever 

Voinescu, Iași, 13 mai 2019 

9. “A fi sau a nu fi Brexit”, interviu realizat de jurnalistul senior Maria Florea, o oră, cu 

Valerius M. Ciuca, TVR Iasi, 02.IV.2019 

10. ”Despre justiție și judecători”, conferință susținută în cadrul Programului ”Lideri pentru 

justiție”, 02.III.2019, Liceul ”E.Racoviță”, Iași 

Articole/studii publicate în reviste și site-uri 

1. Va place dreptul? In honorem, Liber amicorum, Volum colectiv despre Profesorul Valentin 

Constantin, Ed. Universul Juridic, București, 2019 (contributor, 30 pag. personale) ISBN 

2. „Canoane interpretative în Common Law-ul american, via Llewellyn & The Ordinary 

Meaning Doctrine. Ecouri la instantele europene luxemburgheze”, în Analele Științifice ale 

Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Tomul LXV/I, Științe juridice, 2019 

3. „Justiția în România. Răspunsuri la întrebări punctuale”, în Mark DavidAgrast, Alexandro 
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Ponce, Juan Carlos Botero et alii (coordonatori), The World Justice Project Rule of Law 

Index, 2019  report, Washington, DC, 2018, ISBN 978-0-9882846-9-2, contributing expert; 

4. ”Premisele armoniei în școală”, USLIP Iași News, 25 februarie 2019 

5. Pagini de etnografie juridico-morală în opera fondatoare a bucovineanului polimat Simeon 

Florea Marian, cronicar al sufletelor românești în pragul Marii Uniri. Remarcabila lui 

contribuție la înfăptuirea milenarului ideal, în curs de publicare în Analele Muzeului de 

Istorie a Bucovinei din Suceava, 2019 

6. « La philosophie de l’humanisme juridique romain (avant la lettre)  par l’invocation de la 

raison. Le retour de la Minerve », Rev. el. Ius Romanum, Nr. 2/2018,  BDI, ISSN 2367-

7007 Sophia University, pp. 177-197, Bulgaria, http://iusromanum.eu/en Sofia,  2018 

(Философията на римския правен хуманизъм чрез уповаване на разума. Завръщането 

на Минерва (на френски език). Publicat în 2019 

7. « Des chifres et des lettres. Une nouvelle école de pensée juridique: l´ecole statistique », en 

Canada, avec Marc Richevaux et Bruno Russel, en cours de publication « Les écoles de 

pensée en droit / Legal Schools of Thought », Faculté de droit de l’Université Laval, 2019 

 

 

Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU 

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, publicate 

la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor 

juridice 

1. UNGUREANU, Carmen Tamara, TOADER Ionuț-Alexandru, Drept civil. Partea generală. 

Persoanele, Ediția a 4-a, Editura Hamangiu, București, 2019, ISBN 978-606-27-1384-3, 

609 p. 

Articole/studii publicate in extenso în reviste din circuitul științific internațional 

1. Ungureanu, Carmen Tamara, Regimul juridic al prestatorului de servicii român în 

contractele electronice internaționale specifice economiei colaborative, publicat în revista 

„Dreptul” nr. 3/2019, pp. 22-41,ISSN  1018-0435, indexată SSRN, EBSCO, ProQuest, 

Scopus etc., Web: http://ujr.revistadreptul.ro/ 

2. Ungureanu, Carmen Tamara, Cyber-mercantilizarea  ființei umane din perspectiva dreptului 

comerțului internațional, publicat în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, Științe Juridice,  Supliment 2019, indexată Heinonline, CEEOL, disponibilă 

online la adresa: http://pub.law.uaic.ro/ 

Participarea la manifestări științifice/conferințe naționale ori internaționale, organizarea de 

http://iusromanum.eu/en
http://ujr.revistadreptul.ro/
http://pub.law.uaic.ro/
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evenimente științifice 

1. Participarea la Conferința Internațională bienală „Instituția familiei. Tradiție, reformă, 

uniformizare și perspective”, 8 noiembrie 2019, Institutul de Cercetări Economice și Sociale   

„Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filiala Iași, cu lucrarea The "market" of human 

reproductive cells in Romania; membru în Comitetul Științific al Conferinței 

2. Participarea la Conferința Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate și reformă”, 

1-2 noiembrie 2019, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea din Craiova, 

în calitate de keynote speaker cu lucrarea Contractul internațional de externalizare a 

maternității; membru în Comitetul Științific al Conferinței 

3. Participarea la Conferința națională cu participare internațională „Perspective juridice asupra 

Internetului”, Ediția a 3-a, Evoluția dreptului prin tehnologie, 26 octombrie 2019, Iași, 

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu lucrarea Cyber-

comercializarea ființei umane din perspectiva dreptului comerțului internațional; membru în 

Comitetul de organizare și în Comitetul științific al Conferinței 

4. Participarea la Workshop-ul UNCITRAL-UNIDROIT cu privire la Distributed-Ledger-

Technology, Smart Contracts și Artificial Intelligence, 6-7 mai 2019, UNIDROIT, Roma, 

Italia, în calitate de invitat ca membru în Consiliul Director UNIDROIT 

5. Co-Coordonarea Centrului de Drept Internațional „Mihail Vasile Jakotă”, de pe lângă 

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu următoarea activitate 

în colaborare cu Școala Doctorală a Facultății de Drept: 

-  International Trade Law Topics dressed up in poster presentations, Despina Martha 

Ilucă and Andreea Șerban (doctoral students under the supervision of prof. PhD Carmen 

Tamara Ungureanu) talking about  How to design a poster presentation  and doing the 

demonstration. Despina Martha Ilucă - Crowdfunding social action; Andreea Șerban - Legal 

Means of Protecting Personal Data - 18 martie 2019, ora 16, Aula Paul Demetrescu (Amf. 

I/1)  

- Carmen Văscu (doctorand sub coordonarea prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu), Factoring 

internațional sau recuperatori internaționali de credite?, 21 februarie 2019, ora 16, Amf. 

P10  

- Cătălin Roman (student sub coordonarea lect. dr. Carmen Moldovan), All that is banned is 

desired. Exprimarea artistică-formă a libertății de exprimare. Limite și controverse, 19 

aprilie 2019, ora 16, Aula Paul Demetrescu (Amf.I/1) 

- Andreea Șerban, Ștefan Răzvan Tataru (doctoranzi sub coordonarea prof. dr. Carmen Tamara 

Ungureanu), Protecția datelor cu caracter personal în spațiul Uniunii Europene, 20 mai 
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2019, ora 16, sala Vespasian Pella 

- Ariana Colbu (masterand sub coordonarea prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu) - GDPR - o 

abordare din perspectiva dreptului internațional privat european /Aura Elena Amironesei 

(masterand sub coordonarea lect. dr. Carmen Moldovan) - Protecția datelor cu caracter 

personal, drept fundamental?, 3 decembrie 2019, ora 16, Amf. „Matei Cantacuzino” (III/9) 

 

 
 Lista lucrărilor publicate în anul 2019 de studenții-doctoranzi se regăsește în tabelul de mai 
jos: 
 
Nume și prenume 

doctorand 
Titlul lucrării științifice Publicația/Conferința 

Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate fără factor de impact 

Mihnea Valentin 

Stoicescu 

Claritatea şi previzibilitatea cauzei 

justificative speciale prevăzute de 

dispoziţiile art. 226 alin. (4) lit. d) 

Cod penal 

Revista de Drept Constituțional 

Cordun Diana 

Alexandra 

Aspecte importante privind 

contractul de licență de înregistrare 

sunet și conținut audiovizual în 

mediul on-line 

www.universuljuridic.ro PREMIUM 

Sîrcu Ichim-Codrin 

Dr. Goanță Mirela 

Legal and illegal uses of the  

226RA ISOTOPE 

International Journal of Law 

Impact factor RJIF 5,12, Vol. 5, martie-aprilie, 

01.03.2019, pp. 155-157 

Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI 

Apachiței Ioan 

Dumitru 

Theoretical and Practical Aspects 

Regarding the Institution of 

Discontinuity of the Prosecution 

Journal of Public Administration, Finance and 

Law, Volume V, Issue 9, 2019, pp. 5-12, ISSN: 

2501-2657 

Despina-Martha 

Ilucă 

De la sare la Libra coin: scurt 

istoric al formelor monetare şi 

aspectul lor juridic  

(în curs de publicare) Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

seria Ştiinţe Juridice, volumul dedicat 

Conferinţei „Perspective juridice asupra 

Internetului” – Evoluţia dreptului prin 

tehnologie – Ediţia a III-a, Iaşi, 26.10.2019 

Stângaciu Ramona 

Daniela 

Limite ale implicării tehnologiei în 

soluționarea prin mijloace 

alternative a litigiilor prin prisma 

raporturilor de comerț internațional 

(în curs de publicare) Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

seria Ştiinţe Juridice, volumul dedicat 

Conferinţei „Perspective juridice asupra 

http://www.universuljuridic.ro/
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Internetului” – Evoluţia dreptului prin 

tehnologie – Ediţia a III-a, Iaşi, 26.10.2019 

drd. Ștefan Răzvan 

Tataru 

drd. Andreea 

Șerban 

Protecția datelor cu caracter 

personal ale participanților la 

studiile clinice 

Revista DREPTUL nr. 2/2019 

Rusu Tudor-Matei 

Externalizarea internațională a 

activității întreprinderilor prin 

intermediul platformelor online  

(în curs de publicare) Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

seria Ştiinţe Juridice, volumul dedicat 

Conferinţei „Perspective juridice asupra 

Internetului” – Evoluţia dreptului prin 

tehnologie – Ediţia a III-a, Iaşi, 26.10.2019  

Caraiman G. 

Carmen  

„T.V.A. și operațiunile financiar – 

bancare” 

Analele Științifice ale Universității ”Alexandru 

Ioan Cuza” – Iași, tom LXIV, Științe Juridice, 

nr. II/2019 

Caraiman G. 

Carmen  

,,Sharing city – viitorul urban. O 

abordare legală” 

(în curs de publicare) Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

seria Ştiinţe Juridice, volumul dedicat 

Conferinţei „Perspective juridice asupra 

Internetului” – Evoluţia dreptului prin 

tehnologie – Ediţia a III-a, Iaşi, 26.10.2019  

Ionela-Diana 

Pătrașc-Bălan 

Limitele analizei împrejurărilor 

referitoare la existența cazului bine 

justificat în cererea privind 

suspendarea executării actului 

administrativ 

(în curs de publicare) Curierul Judiciar nr. 

9/2019 

Ionela-Diana 

Pătrașc-Bălan  

Sinteză de jurisprudență CJUE în 

materia ajutorului de stat. 

Sinteză de jurisprudență națională-

aplicarea dreptului UE în 

jurisprudența națională  

(în curs de publicare) Revista EuRoQoud  

Nr. 2/2019 

Camelia Mihaila 
New Concept of Personality Rights 

in French and Romanian Law 

Open Journal for Legal Studies (OJLS), 2019, 

DOI:  

10.32591/coas.ojls.0201.02011m 

 

Munteanu Oana-

Cristina 

Finis vitae sed non amoris – 

Cotitatea disponibilă specială a 

Scoala Dreptului Organic 

Aplicațiile cercurilor Centrului Robertianum 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.32591%2Fcoas.ojls.0201.02011m?_sg%5B0%5D=q7yBEbePfB_MjshphT3tTOF83p8ofTobh8VFCTZM8Q11045M3763pvBVPKBlOd-hmrzk9--n6IZDs2N2pSbowsAHWg.HYUjE-x5fP-juesfmzFG6RcKfqdHn8hVdMKqgn5g5l-LzxsWmF93mpkco-gf2rU3ezVgeCHXRqS3gd-j4x1tHg


                                                                                           

15 
 

soțului supraviețuitor de Drept Privat al Facultății de Drept, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 

Editura Hamangiu, București, 2019 

Bărbat Vlad-Vasile 
Desinformation on the 

Stockmarket 

(în curs de publicare) revista Dreptul;  susținut 

în cadrul Conferinței Dezinformarea în Drept, 

Centrul Robertianum, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din  Iași, 15.nov.2019 

Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor 

Apachiței Ioan 

Dumitru 

Aspecte privind impactul corupției 

asupra stabilității instituțiilor 

publice în contextul globalizării 

Volumul Conferinței științifice Internaționale 

„Dezvoltarea economico-socială durabilă a 

euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, 

Volumul XXXIV, Iași, 2019, pp. 209-216, 

ISBN: 978-606-685-686-7 

Apachiței Ioan 

Dumitru 

Aspecte privind armonizarea 

legislației penale române în 

materie de corupție raportat la 

legislația Uniunii Europene 

Volumul Conferinței Ştiințifice Internaționale 

„Dezvoltarea economico-socială durabilă a 

euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, 

Volumul XXXIV, Iași, 2019, pp. 217-224, 

ISBN: 978-606-685-686-7 

Despina-Martha 

Ilucă, în coautorat 

cu Ioana Maria 

Costea 

From Promise to Permission: the 

Right to VAT Deduction 

European Union Financial Regulation and 

Administrative Area – International Conference 

on European Financial Regulation – EUFIRE 

2019, Iaşi, 17.05.2019 

Ana-Maria Goldan 
Literatură pentru copii și ideologie 

juridică 

Conferinţa Drept şi Litere, Îndreptări Literare - 

Sinestezii Creatoare, Ediția a II-a, Facultatea de 

Drept, UAIC, Iași, 12 aprilie 2019 

Ionela-Diana 

Pătrașc-Bălan 

Soluționarea online a litigiilor 

izvorâte din contractele de vânzare 

sau de prestări de servicii în 

Uniunea Europeană 

 

(în curs de publicare) Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

seria Ştiinţe Juridice, volumul dedicat 

Conferinţei „Perspective juridice asupra 

Internetului” – Evoluţia dreptului prin 

tehnologie – Ediţia a III-a, Iaşi, 26.10.2019 

Camelia Mihaila 

Interpretarea normelor de drept 

civil spaniol în procesul de 

traducere 

Anale UAIC, Tomul LXV, Ştiinţe Juridice, 

2019, Nr. I (Conferința traduceri juridice) 

Șerban Andreea 
The Economic Power of Data 

Profiling 

Tofan Mihaela, Bilan Irina, Cigu Elena 

(editors), European Union Financial 

Regulation and  Administrative Area, EUFIRE 
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2019, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iași, 2019, ISBN: 978-606-714-543-

4, pp. 205-212 / Conferința EUFIRE, Iași, Mai, 

2019 

Cărți 

Ionela-Diana 

Pătrașc-Bălan 

(coautor) 

Sănătatea și securitatea în muncă- 

Abordare multidisciplinară- 
Editura C.H.Beck, București, 2019 

 

Școala Doctorală a Facultății de Drept oferă doctoranzilor posibilitatea de a publica 

rezultatele cercetării în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria 

Ştiinţe Juridice. Această publicație este una de tradiţie în domeniul dreptului. Paginile revistei 

cuprind munca de cercetare a cadrelor didactice, profesorilor invitaţi, cercetătorilor şi doctoranzilor 

atât din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cât şi din alte 

universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Paginile volumului conțin analiza unor chestiuni 

punctuale de drept, subscrise celor patru puncte cardinale ale taxonomiei juridice – drept public, 

drept penal și științe penale, drept privat, drept internațional și european – dublate de recenzii și 

comentarii de jurisprudență. Revista este indexată în BDI Heinonline și CEEOL. 

Facultatea de Drept organizează, periodic, manifestări ştiinţifice (sesiuni, simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde), iar comunicările sunt publicate în reviste ştiinţifice sau volume dedicate 

acestor evenimente. În acest sens, putem menționa următoarele evenimente organizate pe parcursul 

anului 2019: Conferința „DREPT și LITERE” – “ÎnDreptări Literare – Sinestezii Creatoare”, 12 

aprilie 2019; Conferinţa „Traducerile juridice – perspective interdisciplinare", Ediția a 2-a, 9-10 mai 

2019; Conferinţa Națională cu participare internațională „Perspective juridice asupra Internetului”, 

Ediția a 3-a Evoluția dreptului prin tehnologie, 26 octombrie 2018; Colocviile juridice ale Băncii 

Naționale a României, Ediția a XXIV-a, „Uniformizarea practicii judiciare în domeniul bancar",  21 

octombrie 2019; Conferinţa Națională de Criminalistică (ediție aniversară cu ocazia împlinirii a 20 

de ani de la înființarea Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași), 7 decembrie 

2019. 

În cadrul Facultății de Drept, funcționează Centrul de Ştiinţe Penale „Vespasian V. Pella”, 

Centrul Robertianum,  în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea Cercul de hermeneutică juridică 

„Şcoala dreptului organic”, Cercul de Drept civil european „Dimitrie Alexandresco”, Cercul de 

drept social european „Europae Caritas” şi Atelierul de creaţii intelectuale „Insignis, Scientia & 

Ars”, Cercul de procedură civilă „Eugen Herovanu" și Centrul de Drept Internațional „Mihail 

Vasile JAKOTĂ”, Centrul de dreptul afacerilor „I.L. Georgescu”, Cercul de drept administrativ 

https://laws.uaic.ro/ro/evenimente/conferin-drept-i-litere-indreptri-literare-sinestezii-creatoare
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„I.G. Vântu”, Cercul de drepturile omului „René Cassin” ca spații academice pentru consolidarea 

cercetării și dezbaterii științifice. Doctoranzii participă la aceste manifestări pe două laturi, fie în 

procesul de organizare al acestor manifestări, fie prin prezentarea de diverse articole, care ulterior 

sunt publicate în diferite reviste naționale/ internaționale sau în volume publicate la edituri 

prestigioase, ce reunesc lucrările participanţilor. 

 

6. Internaționalizarea 

 

Având în vedere mediul competitiv în ceea ce privește programele de doctorat, precum și 

insuficienta compatibilizare a legislației cu practica europeană, Școala Doctorală a Facultății de 

Drept a realizat o serie de progrese în direcția internaționalizării. La acest moment, Facultatea 

noastră are parteneriate cu 25 Facultăţi de Drept din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Finlanda, 

Germania, Polonia şi Turcia, Cehia, facultăți care pot contribui la pregătirea doctoranzilor facultății 

noastre prin programe Erasmus. 

În ultimii ani, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept, s-au desfășurat și programe de 

doctorat în cotutelă cu Facultatea de Drept, Universitatea Bordeaux, Franța și Universitatea Paris II, 

Pantheon-Assas, Franţa. 

Tot în direcția internaționalizării, Facultatea de Drept a făcut progrese prin punerea la 

dispoziția doctoranzilor a unei publicații științifice indexate în baze de date internaționale, Analele 

Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Ştiinţe Juridice. Rămânând în 

aceeași arie a internaționalizării, Facultatea de Drept oferă doctoranzilor posibilitatea de a participa 

la conferințe științifice internaționale.  

Un aspect al internaționalizării este reprezentat de implicarea studenților doctoranzi în 

proiecte de cercetare științifică cu componentă internațională. Doctoranzii Școlii Doctorale de Drept 

participă activ în proiecte de cercetare (proiecte de cercetare științifică cu instituții academice / 

mediul de afaceri / sectorul public / altele), în 2019 următorii studenți-doctoranzi fiind incluși în 

următoarele proiecte: 

- Ilucă Despina-Martha – membru în grupul ţintă al proiectului: 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 6: Educație şi competențe 

O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non 

universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un 

potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
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Titlul proiectului: „Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii!” 

Cod proiect: POCU/380/6/13/123623 

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Parteneri: Academia de Studii Economice din București, Camera de Comerț şi Industrie a 

Județului Iași, Danke Consulting SRL Iași 

Scopul proiectului: Crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și 

cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin dobândirea de 

competențe antreprenoriale și transversale.  

Pagina web: http://www.bursedoctorale.ro/index.php?page=home  

 

- Mihăilă Camelia: Bursă de studiu Erasmus+ la universitatea Jean Moulin Lyon III anul 

universitar 2019-2020, în colaborare cu echipa de cercetare EDIEC (Équipe de Droit International, 

Européen et Comparé) 

 

-  Șerban Andreea: 

(1)   membru în grupul ţintă al proiectului:  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație şi competențe 

O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar 

care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 

muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 

conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului: „Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii!” 

Cod proiect: POCU/380/6/13/123623 

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

Parteneri: Academia de Studii Economice din București, Camera de Comerț şi Industrie a 

Județului Iași, Danke Consulting SRL Iași 

Scopul proiectului: Crearea unui cadru favorabil inserției pe piața muncii a doctoranzilor și 

cercetătorilor postdoctorat din grupul țintă, prin acordarea de sprijin financiar și prin 

dobândirea de competențe antreprenoriale și transversale.  

Pagina web: http://www.bursedoctorale.ro/index.php?page=home  

 

(2) Stagiu de practică la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (European Data 

Protection Supervisor), în Bruxelles, Belgia, prin programul oficial de traineeship al Comisiei 

Europene (Octombrie 2019-Februarie 2020) 
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7. Infrastructura 

 

Şcoala doctorală a Facultății de Drept este condusă de directorul şcolii doctorale şi de 

consiliul şcolii doctorale (CSD), cu un mandat de 5 ani. Alegerea membrilor CSD şi numirea 

directorului şcolii doctorale se fac conform Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

HG nr. 681/2011. Actualul director al școlii doctorale este prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu. 

 Consiliul Școlii doctorale a Facultății de Drept, pentru mandatul 1.08.2017 – 31.07.2022,  

are următoarea componență: 

- Prof. univ. dr. habil. Carmen Tamara UNGUREANU – Director 

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ 

- Prof. dr. Ruxandra RĂDUCANU, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova 

- Magistrat dr. Lorena TARLION, Curtea de Apel Iași 

- Drd. Ștefan Răzvan TATARU 

 

Aspectele de ordin administrativ și organizatoric cu care se confruntă doctoranzii facultății 

de Drept sunt rezolvate de Secretariatul Facultății de Drept, care dispune de o suprafață de 

40,87 mp2, iar pentru problemele doctoranzilor este repartizat un secretar. 

Școala doctorală a Facultății de Drept dispune de trei săli dedicate activității de cercetare a 

doctoranzilor (câte una pentru doctoranzii de la fiecare conducător de doctorat), situate în Corpul B, 

demisol al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: sala 132 B în suprafață de 33 mp pentru 

Drept penal, sala 116 B în suprafață de 33 mp pentru Drept privat comparat și sala 121 B în 

suprafață de 24,5 mp pentru Dreptul comerțului internațional. Sălile sunt dotate cu calculatoare 

conectate la Internet, Wi-fi, fond de carte, mobilier modern, senzori de mișcare. 

Doctoranzii au posibilitatea de a folosi laboratorul de informatică juridică al facultăţii, dotat 

cu 18 calculatoare HP Compaq Business Desktop 6000 pro, unde se asigură acces la Internet, la soft 

juridic „Legis” şi la soft juridic „Sintact”. Fiecare calculator este configurat să se poată printa la 

imprimanta centrală a laboratorului. De asemenea, în activitatea de cercetare, doctoranzii au la 

dispoziție fondul de carte al Bibliotecii Centrale Universitare şi, în plus, au acces la Biblioteca 

Facultății de Drept, care dispune de 1 sală de lectură, cu o capacitate de 72 de locuri şi deţine un 

fond de carte de peste 45.000 de volume. Menţionăm că anual se achiziţionează fond de carte și 

periodice. Totodată, în dotarea Bibliotecii Facultăţii de Drept se află un număr de 5 calculatoare 

conectate la Internet şi cu soft legislativ instalat, precum şi baze de date cu cărţi şi articole în format 

electronic. Prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare, doctoranzii au acces la importante 

baze de date ştiinţifice precum ProQuest, Oxford Journals, Cambridge Journals, Springer, Ebsco, 

Scopus, ScienceDirect, CEEOL. 
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În vederea susținerii publice a tezei de doctorat, doctoranzii Facultății de Drept au 

posibilitatea de a folosi trei dintre sălile facultății: Amfiteatrul Matei Cantacuzino (suprafață 

96 mp2, nr. locuri 98), Sala Vespasian Pella (suprafață 63.6 mp2, nr. locuri 30) și Sala de Consiliu 

(suprafață 64.05 mp2, nr. locuri 24).  

Tezele de doctorat care sunt susținute în ședință publică se înregistrează în cadrul Bibliotecii 

Facultății de Drept și se arhivează de către Arhiva Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

Data: 18.12.2019 

         Director Școală Doctorală, 

Prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu 

 


