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Instituţia: Facultatea de Drept - Universitatea Ecologică din Bucureşti             

                         

                    

1. Studiile universitare/doctorale 

 

Nr.

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Institutul de Cercetări Juridice 

al Academiei Române 

Drept 10.2007 – 

03.2012 

Diplomă de 

doctor în drept 

2. Universitatea Ecologică din 

Bucureşti, Facultatea de Drept 

Drept 10.2005 – 

09.2006 

Diplomă de 

master 

3. Universitatea Româno-

Americană, Departamentul de 

studii post-universitare 

Drept 10.2003 – 

03.2005 

Diplomă de 

master 

4.  Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Drept 

Drept 06.2003 Diplomă de 

licenţă 

5. Universitatea Ecologică din 

Bucureşti, Facultatea de Drept 

Drept 1999-2003 Absolvent studii 

universitare 

 

2. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Programe postdoctorale art. 172 alin.(1) lit.c durata minimum 1 an 

 

Nr. crt. Instituţia de 

învăţământ 

superior 

Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Institutul de 

Cercetări 

Juridice al 

Academiei 

Române 

Drept 06.2014 – 

09.2015 

Certificat 

privind 

absolvirea de 

studii post-

doctorale 
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3. Titluri didactice 

 

Nr.crt. Instituţia Ordinul/Decizia Titlul acordat 

1. Universitatea Ecologică 

din Bucureşti, Facultatea 

de Drept 

Decizia nr. 

9/01.10.2013 

Lector universitar titular, poziţia 39; 

Drept civil 5, Drept civil 6 

2 Universitatea Ecologică 

din Bucureşti, Facultatea 

de Drept 

Decizia 

nr.3/03.02.2009 

Asistent titular, poziţia 24; Drept 

civil 

 

 

4. Anexa privind standardele minimale naționale, pentru domeniul postului scos la examen, aprobată 

prin OMENCȘ nr. 6129/20161 și OUG nr. 96/20162. 

 

 

Criteriu Denumirea 

criteriului 

Standardul pentru 

conferenţiar universitar 

Punctaj candidat 

1 2 3 4 

1 Performanță de fond - teză de doctorat 

publicată la o editură din 

țară cu prestigiu recunoscut 

în domeniul științelor 

juridice*  

- un curs universitar 

publicat, după obținerea 

titlului de doctor, în calitate 

de autor unic sau de prim 

autor. 

- O comunicare într-o 

limbă străină de largă 

circulaţie internaţională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 cărţi în calitate de autor unic, 

din care: 3 cursuri universitare 

elaborate după obţinerea titlului 

ştiinţific de doctor, în calitate de 

autor unic, din care o carte 

revăzută şi adăugită; 1 carte 

reprezintă teza de doctorat. 

 

 

 

- 8 comunicări susţinute la 

congrese/conferinţe 

internaţionale, în limbile engleză 

sau franceză, publicate în volume 

apărute cu ocazia respectivelor 

evenimente. 

 

 

 

 

 

 

- membru în echipa a 3 granturi de 

cercetare : 

 

- Octombrie 2014-martie 2016 – 

Expert impact asupra mediului și 

                                                 
1 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Ştiinţifice nr. 6129/2016, publicat în Monitorul Oficial al României 

nr. 123 din 15/02/2017  
2 Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2016 emisă de Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii 
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- membru în echipa 

unui grant de cercetare sau a 

unui contract direct de 

cercetare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sustenabilitate în cadrul 

proiectului “Sprijinirea pieței in 

dezvoltarea performantelor de 

mediu si a raportării de 

sustenabilitate in zonele de 

Dezvoltare Sud si Sud Est ale 

României” finanțat prin 

Innovation Norway (NORWAY 

GRANTS 2009-2014) ” ; 

- Iunie 2014-septembrie 2015 - 

Bursǎ posdoctoralǎ acordatǎ prin 

proiectul 

POSDRU/159/1.5/S/140106 

“Studii doctorale şi postdoctorale 

Orizont 2020: promovarea 

interesului naţional prin excelenţă, 

competitivitate şi responsabilitate 

în cercetarea ştiinţifică 

fundamentală şi aplicată 

românească”,  Institutul de 

Cercetǎri Juridice „Acad. Andrei 

Rǎdulescu” al Academiei 

Romȃne; 

- 2007-2008 – Membru în echipa 

de cercetare a temei nr. 178/2007-

2008 “Necesitatea elaborării unui 

Cod al mediului în condiţiile post-

aderării României la Uniunea 

Europeană”, finanţată prin 

Granturile Academiei Române. 

 

C2 Numărul de 

articole/studii 

publicate în reviste 

de prestigiu în 

domeniul științelor 

juridice 

> = 10 32 

C3 Numărul de 

articole/studii 

publicate în reviste, 

de prestigiu în 

domeniul științelor 

juridice, publicate 

după obținerea 

titlului de doctor 

> = 4 18 

C4 Suma punctajului 

pentru indicatorii I 

1-I8 

> = 40 87.83 puncte 
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C5 Suma punctajului 

pentru indicatorii I 

9-I 11 

> = 6 6 puncte 

C6 Suma punctajului 

pentru indicatorii 

I12-I 28 

> = 15 104,7 puncte 

C7 Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii  

I 1-I 28) 

> = 100 200,35 puncte 

C8 Punctajul total (suma 

punctajului pentru 

indicatorii I 1-I 28), 

obţinut după 

obţinerea titlului de 

doctor 

> = 65 132,53 puncte 

 

 

 

      Bucureşti,                                                    Lector universitar dr.  

            27 ianuarie 2021                                       MARCUSOHN VICTOR 


