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INFORMAȚII PRIVIND POSTUL SCOS LA CONCURS 

conform Art. 3, alin. (5) din H.G. 457/2011 

 

A. Descrierea postului scos la concurs  
Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului de Științe 
Juridice aprobat pentru anul universitar 2017-2018, la poziţia 8, cu activităţi de curs şi seminar la 
următoarele discipline:  

1. Instituții de drept penal  

2. Elemente de drept procesual penal 
 

B. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile 

de activităţi incluse în norma didactică  
1. Susţinerea orelor de curs și seminar, conform planului de învăţământ şi fişelor disciplinelor 
respective.  
2. Verificarea studenţilor pe parcurs şi evaluarea finală.  
3. Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor/masteranzilor.  
4. Coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor/masteranzilor. 
5. Coordonarea ştiinţifică pentru elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie. 
6. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului.  
7. Elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, articole/studii ştiinţifice.  
 
C. Salariul minim de încadrare la angajare:  

Salariul minim garantat, conform prevederilor legale în vigoare. 
 
D. Calendarul concursului:  

 

Nr.  Perioada  (Termen) ACTIVITATEA 
1. 24.11.2017 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs, în M. O. nr. 

1646/24.11.2017, Partea a III - a 
2. 18.12.2017 Data limită de completare pe site-ul MEN, a informațiilor 

referitoare la posturile vacante scoase la concurs  
3. 24.11.2017-13.01.2018 Perioada de înscriere la concurs a candidaţilor 
4. 08.01.2018 Emiterea și publicarea pe site-ul universităţii a deciziei rectorului 

privind componenţa nominală a comisiilor de concurs  
5. 09.01.2018 Transmiterea la MEN a deciziei rectorului universităţii privind 

componenţa nominală a comisiilor de concurs  
6. 10.01.2018 Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  a 

componenţei comisiilor de concurs, în cazul posturilor de 
conferenţiar universitar și profesor universitar 

7. 15.01.2018-16.01.2018 Analizarea de către comisiile de concurs a dosarelor candidaţilor 
înscrişi la concurs  



8. 17.01.2018 Anunțarea candidaţilor cu privire la  îndeplinirea condiţiilor legale 
de prezentare la concurs prin avizul compartimentului juridic al 

UEB  
9. 18.01.2018 Publicarea pe site-ul universităţii, pentru fiecare dintre candidaţii 

înscrişi la concurs, a CV-ului împreună cu listă de lucrări și a Fişei 
de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

10. 19.01.2018 Publicarea pe site-ul universităţii a zilei, orei şi locului desfăşurării 
probelor de concurs  

11. 29.01.2018-02.02.2018 Desfăşurarea concursurilor 
12. 05.02.2018 Întocmirea rapoartelor de preşedinţii comisiilor de concurs  
13. 06.02.2018 Analiza efectuată de Consiliile facultăților cu privire la respectarea 

procedurilor stabilite de desfășurare a concursurilor și avizarea 
rapoartelor asupra concursurilor 

14. 06.02.2018 Publicarea pe site-ul universităţii a rezultatelor concursurilor de 
ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs 

15. 08.02.2018-13.02.2018 Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii privind 
rezultatele concursurilor 

16. 15.02.2018 Aprobarea în Senatul UEB a rapoartelor comisiilor de concurs 
17. 16.02.2018 Emiterea deciziei de numire pe post şi de acordare a titlului 

universitar aferent de preşedintele universităţii  
18. 19.02.2018 Trimiterea la MEN și CNATDCU a rapoartelor de concurs și a 

deciziilor de numire și acordare a titlurilor 
 
E. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea 

Instituții de drept penal 

1. Legea penală și limitele ei de aplicare  
2. Teoria generală a infracțiunii  
3. Minoritatea în dreptul penal  
4. Răspunderea penală a persoanei juridice  
5. Regimul sancţionator în dreptul penal român 
6. Infracţiuni contra persoanei  
7. Infracţiuni contra patrimoniului 
8. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei  
9. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 
10. Infracțiuni de fals 

 
Bibliografie selectivă: 

ANTONIU George, TOADER Tudorel – coordonatori – Explicaţiile noului Cod penal, vol. I, Ed. 
Universul Juridic, București, 2015 
HOTCĂ Mihai Adrian – Manual de drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 
2017 
HOTCĂ Mihai Adrian, BUNECI Petre ș.a. – Instituții de Drept penal, Ed. Universul Juridic, 
București, 2014 
PASCU Ilie,  BUNECI Petre - Drept penal. Partea specială, vol.1, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017  



PASCU Ilie,  UZLĂU Andreea Simona, MUSCALU Gheorghe - Drept penal. Partea generală,  Ediția a 
4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016  
PREDESCU Ovidiu, HĂRĂSTĂȘANU Angela – Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, 
București, 2012 
Jurisprudența obligatorie pentru aplicarea noilor Coduri penale, Ed. Hamangiu, București, 2014 
 
 
Elemente de drept procesual penal 

 
1. Participanţii în procesul penal  
2. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal  
3. Competenţa penală  
4. Probele și mijloacele de probă în procesul penal  
5. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale  
6. Urmărirea penală  
7. Procedura plângerii prealabile  
8. Judecata în prima instanţă  
9. Căile ordinare și căile extraordinare de atac  
10. Executarea hotărârilor penale  

 

Bibliografie selectivă: 

BUNECI Petre ș.a. – Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H.Beck, 
București, 2014 
GRIGA Ioan – Drept procesual penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2016 
NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea - Tratat de procedură penală. Partea generală, Ed. Universul 
Juridic, București, 2014 
NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea - Tratat de procedură penală. Partea specială, Ed. Universul 
Juridic, București, 2015 
VOLONCIU Nicolae ș.a. – Codul de procedură penală comentat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, 
București, 2017 
 
 
Ecological University of Bucharest 

Faculty of Law 

Department of Legal Science  

Competition for the position of university professor, position 8 

Subjects: Institutions of criminal law; Elements of law of criminal proceedings 

Position published in the Official Journal of Romania, Part III, No.1646/24.11.2017,  

Part III 

 

 



TOPIC AND BIBLIOGRAPHY 

Topic 

 Institutions of criminal law 

1. Criminal law and limits of enforcement 
2. General theory of crime 
3. Minority in criminal law 
4. Criminal liability of legal person 
5. Sanction regime in Romanian criminal law 
6. Crime against person 
7. Crimes against patrimony 
8. Crimes against enforcement of justice 
9. Crimes of corruption and related to profession 
10. Forgery crimes 

 
Elements of law of criminal proceedings 

 
1. Participants to criminal trial 
2. Criminal action and civil action in criminal trial 
3. Criminal competence 
4. Evidence and criminal evidence in criminal trial 
5. Preventive measures and other measures of proceedings  
6. Criminal investigation 
7. Procedure of prior complaint  
8. First instance trial 
9. Ordinary and extraordinary remedies at law 
10. Enforcement of criminal judgements 

 

Selective bibliography: 

ANTONIU George, TOADER Tudorel – coordinators – Explanations of new criminal code, vol. I, 
Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2015 
HOTCĂ Mihai Adrian – Manual of criminal law. General part, Universul Juridic Publishing House, 
Bucharest, 2017 
HOTCĂ Mihai Adrian, BUNECI Petre et.al. – Institutions of criminal law, Universul Juridic 
Publishing House, Bucharest, 2014 
PASCU Ilie, BUNECI Petre – Criminal law. Special part, vol.1, Hamangiu Publishing House, 
Bucharest, 2017  
PASCU Ilie, UZLĂU Andreea Simona, MUSCALU Gheorghe - Criminal law. General part,  4th 

Edition, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2016  
PREDESCU Ovidiu, HĂRĂSTĂȘANU Angela – Criminal law. Special part, Universul Juridic 
Publishing House, Bucharest, 2012 



Obligatory jurisprudence for the enforcement of new criminal codes, Hamangiu Publishing 
House, Bucharest, 2014 
 
BUNECI Petre ș.a. – New code of criminal proceedings. Notes. Correlations. Explanations, 
C.H.Beck Publishing House, Bucharest, 2014 
GRIGA Ioan – Law of criminal proceedings. General part, Universul Juridic Publishing House, 
Bucharest, 2016 
NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea – Treaty of criminal proceedings. General part, Universul Juridic 
Publishing House, Bucharest, 2014 
NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea - Treaty of criminal proceedings. Special part, Universul Juridic 
Publishing House, 2015  
VOLONCIU Nicolae ș.a. – Code of criminal proceedings commented, 3rd edition, Hamangiu 
Publishing House, Bucharest, 2017 
 
 

F. Descrierea procedurii de concurs:  
A se vedea Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Ecologică din Bucureşti  
(http://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIE_ORGANIZARE_CONCURS_UE
B_a.pdf).  

Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice. Potrivit art. 23 din 
Metodologia-cadru proprie UEB, comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva 
următoarelor aspecte: 

a) relevanţa şi impactul ştiinţifice ale candidatului; 
a) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
b) competenţele didactice ale candidatului; 
c) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic 

sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
d) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în 

funcţie de specificul domeniului candidatului; 
e) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
f) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât instituţia care a scos postul la 

concurs. 
 Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza 
dosarului de concurs şi, adiţional, prin una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, 
susţinerea unor cursuri ori altele asemenea. Potrivit Metodologiei UEB şi Regulamentului Facultăţii de 
Drept a UEB, evaluarea competenţelor profesionale ale candidatului se face pe baza dosarului de 
concurs, indiferent că este vorba de postul de lector, de conferenţiar sau de profesor. 
 Adiţional, pentru posturile de conferenţiar şi profesor, candidaţii vor susţine o probă practică, 
care constă într-o prelegere de 30-60 minute (pe o temă din cele prevăzute în tematica probelor de 
concurs), urmată de dezbateri pe marginea titlului prelegerii de 15-30 minute. 
 
G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs:  
1. Pagina de gardă  
2. Opis  



3. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include declaraţia pe propria 
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.  
4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere 
didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de 
către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a 
candidaţilor.  
5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă:  
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;  
b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;  
c) informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi 
granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare 
sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;  
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 
candidatului.  
6. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel:  
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar;  
b) teza sau tezele de doctorat;  
c) brevetele de invenţii şi alte titluri de proprietate industrială;  
d) cărţi şi capitole din cărţi;  
e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;  
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;  
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.  
7. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, prevăzute în 
metodologia proprie, care este completată şi semnată de către candidat.  
8. Documentele referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor 
şi, în cazul în care diploma de doctor originală este obţinută în afara României, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia.  
9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat, pe 
maximum o pagină pentru fiecare limbă.  
10. Declaraţia pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii 
de incompatibilitate.  
11. Copiile altor diplome care atestă studiile candidatului: bacalaureat, licenţă, masterat, certificate de 
studii etc.  
12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate 
ori paşaportului.  
13. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea 
numelui – certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui.  
14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, 
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii. 
Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în reviste 
ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice vor fi prezentate în format scris.  
 
H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs:  
Universitatea Ecologică din Bucureşti  
Facultatea de Drept  



B-dul. Vasile Milea nr.1G, sector 6, Bucureşti, România  
Corp C, et. 1, Departamentul de Științe Juridice  
 
Persoana de contact:  
Lector univ. dr. Cleopatra Drimer – Director al Departamentului de Științe Juridice 
Marți, orele 10.00- 12.00  
Joi, orele 10.00- 12.00 

Telefon: 021.3167931; 021.3167932; 021.316.63.80.  
 

 

Universitatea THE ECOLOGICAL UNIVERSITY OF BUCHAREST 

Facultatea FACULTY OF LAW  

Departament LEGAL SCIENCES DEPARTMENT 

Poziția în statul de 

funcții 
8 

Funcție Professor 

Disciplinele din planul 

de învățământ 
Criminal Law Institutions; Elements of Criminal Procedural Law 

Domeniu stiintific Law 

Descriere post 

Professor, position 8.  

- Criminal Law Institutions discipline with 2 lecture hours + 1 seminar hour/week/1st semester for the 
university master's degree program;  
- Elements of Criminal Procedural Law discipline with 1 lecture hour + 1 seminar hour/week/2nd 
semester for the university master's degree program;  

Atributiile/activitatile 

aferente 

− holding the lecture hours and seminars, according to the curricula and the chart of the subjects; 
− students verification in the process and final evaluation; 
− coordinating the students' practical activities; 
− coordinating of students' scientific works; 
− scientific supervision for the elaboration of master's degree; 
− participation in the scientific research of the department; 
− developing and publishing courses, monographs, articles/scientific studies. 

Salariul minim de 

incadrare 
wage guaranteed under law 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

2017-11-24 

Perioadă înscriere 

Început  Sfârșit  

2017-11-242018-01-13

 

Data susținerii prelegerii 2018-01-29 – 2018-02-02 

Ora susținerii prelegerii 12:00 

Locul susținerii prelegerii 

The Ecological University of Bucharest 

Faculty of Law  



Bd. Milea Vasile 1G, District 6, Bucharest, Romania 

Building C, 1st floor, AI.01 

Perioadă susținere a 
examenelor 

Început  Sfârșit  

2018-01-292018-02-02

 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

Început  Sfârșit  

2018-02-06 2018-02-06 

 

Perioadă de contestații 

Început  Sfârșit  

2018-02-082018-02-13

 

Tematica probelor de 

concurs 

Professor, position 8 

Topics:  

Institutions of Criminal Law 

11. Criminal law and limits of enforcement 

12. General theory of crime 

13. Minority in criminal law 

14. Criminal liability of legal person 

15. Sanction regime in Romanian criminal law 

16. Crime against person 

17. Crimes against patrimony 

18. Crimes against enforcement of justice 

19. Crimes of corruption and related to profession 

20. Forgery crimes 
 

Selected Bibliography: ANTONIU George, TOADER Tudorel – coordinators – Explanations of new 
criminal code, vol. I, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2015; HOTCĂ Mihai Adrian – 
Manual of criminal law. General part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2017; HOTCĂ Mihai 
Adrian, BUNECI Petre et.al. – Institutions of criminal law, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 
2014; PASCU Ilie, BUNECI Petre – Criminal law. Special part, vol.1, Hamangiu Publishing House, 
Bucharest, 2017 ; PASCU Ilie, UZLĂU Andreea Simona, MUSCALU Gheorghe - Criminal law. General 
part,  4th Edition, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2016; PREDESCU Ovidiu, HĂRĂSTĂȘANU 
Angela – Criminal law. Special part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2012; Obligatory 
jurisprudence for the enforcement of new criminal codes, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2014 

 

Elements of Law of Criminal Procedural  

Topics: 

11. Participants to criminal trial 
12. Criminal action and civil action in criminal trial 
13. Criminal competence 
14. Evidence and criminal evidence in criminal trial 
15. Preventive measures and other measures of proceedings  
16. Criminal investigation 
17. Procedure of prior complaint  
18. First instance trial 
19. Ordinary and extraordinary remedies at law 
20. Enforcement of criminal judgements 

 

Selected Bibliography: BUNECI Petre ș.a. – New code of criminal proceedings. Notes. Correlations. 



Explanations, C.H.Beck Publishing House, Bucharest, 2014; GRIGA Ioan – Law of criminal proceedings. 
General part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2016; NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea – 
Treaty of criminal proceedings. General part, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2014; 
NEAGU Ion, DAMASCHIN Mircea - Treaty of criminal proceedings. Special part, Universul Juridic 
Publishing House, 2015; VOLONCIU Nicolae ș.a. – Code of criminal proceedings commented, 3rd 
edition, Hamangiu Publishing House, Bucharest, 2017 

 

Descrierea procedurii 

de concurs 

See the own contest methodology for occupying teaching positions and research positions at The 
Ecological University of Bucharest  

http://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIE%20DE%20ORGANIZARE_DESFASURA
RE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20-%202017_b.pdf 

Lista documente 

1. Dashboard 

2. Opis 

3. Application for the contest, signed by the candidate, including personal statement about the 
veracity of the information presented in the file – on the annexed model. 

4. A proposal for developing the candidate's academic career both in terms of teaching, but also 
in terms of scientific research; the proposal is written by the candidate, includes maximum 10 pages
and is one of the main criteria of selecting the candidates. 

5. Candidate's Curriculum Vitae, printed and in electronic format, which must include: 

a) information about studies and diplomas; 

b) information about work experience and relevant jobs; 

c) information about research- development projects they led as project manager and grants obtained, 
if there are such projects or grants, indicating for each one the source of funding, the amount of 
funding and major publications and patents results;  

d) information about the awards or other recognition of the scientific contributions of the candidate. 

6. Candidate's List of papers printed and in electronic format, which will be structured as follows:
a) the list of maximum 10 papers considered by the candidate to be most relevant to its professional 
achievements, which are included in electronic format in file; 

b) PhD thesis or theses; 

c) patents and other industrial property rights; 

d) books and chapters in books; 

e) articles/studies in extenso published in the main international scientific journals; 

f) publications in extenso, the principal works published in international scientific conferences; 

g) other works and scientific contributions or, where appropriate, from the field of artistic creation. 

7. Fact File documenting meeting the university's standards of auditions, provided in its own 
methodology, which is filled and signed by the candidate. 

8. Documents relating to the possession of the PhD degree: certified copy of the PhD degree
and, if the original PhD degree is obtained abroad, certificate of recognition or equivalence thereof. 

9. The summary, in Romanian and in a language of international use, of the PhD thesis, on maximum 
one page for each language. 

10. Affidavit of the candidate indicating incompatibilities provided by Law No. 1/2011 in which they 
are if winning the contest or the lack of such incompatibility. 



11. Copies of other certificates attesting the applicant's studies: high school, undergraduate, 
masters, studies certificates, etc. 

12. The copy of identity card or, if the candidate does not have an identity card, passport or other 
identity document issued in an equivalent purpose of the identity card or passport. 

13. If the candidate has changed his name, copies of documents attesting the change of name -
marriage certificate or proof of name change. 

14. Maximum 10 publications, patents or other works of the candidate, in electronic format, 
selected by him and considered the most relevant for their professional achievements. The candidate’s 
works that are not available in electronic format: manuals, treaties, articles in accredited scientific 
journals, certificates of participation in congresses, symposia, scientific sessions will be presented in 
written format. 

15. Candidates to the positions of professor must include in the file at least 3 names and 

contact addresses of personalities in the domain in the country or abroad, external of The 

Ecological University of Bucharest, who agreed to write letters of recommendation regarding 

the professional qualities of the candidate. 

See the own contest methodology for occupying teaching positions and research positions at The 
Ecological University of Bucharest 
http://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/METODOLOGIE%20DE%20ORGANIZARE_DESFASURA
RE%20SI%20FINALIZARE%20CONCURS%20CADRE%20DIDACTICE%20-%202017_b.pdf 

Adresa unde se 

transmite dosarul de 

concurs 

The Ecological University of Bucharest 

Faculty of Law  

Bd. Milea Vasile 1G, District 6, Bucharest, Romania 

Building C, 1st floor, Department of Legal Sciences 

Phone: 021.3167931; 021.3167932; 021.3166380. 

Tuesday 10.00-12.00 

Thursday 10.00-12.00 

Contacts: 

University Lecturer Cleopatra Drimer, Ph.D., - Director of Legal Sciences Department. 

 

 

 

 

 


