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FIȘA DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor minimale pentru dobândirea titlului didactic de lector universitar conform Metodologiei 

Universității Bioterra din București (Anexa 3) a candidatei Maria Oprea 

 

 

 

Denumirea indicatorului 

 

Punctaj 

 

 

Elementul pentru care se 

acordă punctajul 

 

Total  

1 2 3 4 

Publicarea tezei de doctorat -30 de puncte 

Maria Oprea, Infracțiuni contra înfîptuirii justiției, Editura Universul 

Juridic, București, 2015, p. 632, ISBN 978-606-673-513-1 

Editura Universul Juridic figurează în lista editurilor recunoscute 

CNCSIS 2011 -cod 103 

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_partial_2011.pdf  

 

30 

 

teză 

 

30 

 

Contribuția științifică- 

Articole publicate în reviste din țară recunoscute în domeniu -24 puncte 

Țară, cotate B+, B sau C în clasificarea CNCS, recunoscute în domeniu (necotate ISI); indexate în baze de date internaționale 

Maria Oprea, Incompatibilitatea judecătorului astfel cum rezultă din 

redactarea actuală a art. 48 alin. (1) lit.a), teza finală din Codul de 

   

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_partial_2011.pdf
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procedură penală, în Revista Dreptul, nr. 2/2009, p. 198-206, revistă 

clasificată de CNCSIS în categoria C (cod C.N.C.S.I.S.-611). 

3 articol/unic autor       3 

Maria Oprea, Considerații cu privire la prescripția executării pedepsei, 

în Condica doctorandului, Supliment al revistei Lex et Scientia, Editura 

Hamnagiu, 2010, p. 68-77; ISSN 978-606-522-411-7 

Editura Hamangiu figurează în lista editurilor recunoscute CNCSIS 2011 

-cod 12 

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_partial_2011.pdf 

 

3 

articol/unic autor  

3 

Maria Oprea, Considerații cu privire la rejudecarea persoanelor 

judecate și condamnate în lipsă în conformitate cu art. 5221 din Codul de 

procedură penală și prevederile din Proiectul noului Cod de procedură 

penală,în Revista de drept a Curții de Apel Ploiești, nr. 1/2010, p.113-

119; Editura Universul Juridic; ISSN: 2065-1392. 

 

          3 

 

              

             articol/unic autor  

 

      3 

Maria Oprea, Noua reglementare a infracțiunii de inducere în eroare a 

organelor judiciare, în Revista de Drept penal, nr. 2/2013, p. 80-107; 

revista este indexată în bazele de date internaționale EBSCO, ProQuest și 

SSRN, recunoscute prin Ord. MECTS nr. 6560/2012. 

          

         12 

 

           articol/unic autor 

      

     5 

Maria Oprea, Noul Cod penal – influențarea declarațiilor, în Revista de 

drept a Curții de Apel Ploiești, nr. 1/2013, p.49-66; ISSN: 2065-1392; 

Editura Universul Juridic. 

         

          3 

            

           articol/unic autor 

 

     3 

 

 

Studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale sau naționale (recunoscute cu ISSN sau ISBN), indexate 

în baze de date internaționale -39 puncte 

Vasile Dobrinoiu, Maria Oprea, Considerations regarding the decisions 

adopted in the interest of low no. 59/2007 by the High Court of. Cassation 

and Justice, Lucrările Conferinței internaționale C.K.S. 2010  Challenges 

of the Knowledge Society, organizată de Universitatea Nicolae Titulescu, 

    

      8 

   

      articol/coautor 

 

     8 

http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Edituri_partial_2011.pdf
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București, publicat în  CKS-eBook  (Scientific Session Proceedings, 

indexat BDI de EBSCO-CEEAS, publicat în parteneriat cu „Editura Pro 

Universitaria”, recunoscut de „Consiliul Național al Cercetării 

Universității” - CNCSIS - în format CD-ROM); ISBN 978-973-129-541-

1; p. 5-23. Pentru arhiva C.K.S. se poate verifica site-ul 

http://cks.univnt.ro/cks_all.html 

Maria Oprea, Opinions regarding a new accusation -compromising the 

interests of justice, Lucrările Conferinței internaționale C.K.S. 2011 

Challenges of the Knowledge Society, organizată de Universitatea Nicolae 

Titulescu, București, publicat în  CKS-eBook, p. 107-114; (Scientific 

Session Proceedings, indexat BDI de EBSCO-CEEAS, DOAJ, Index 

Copernicus Detabase and Ulrich”s, publicat în parteneriat cu „Editura Pro 

Universitaria”, recunoscut de „Consiliul Național al Cercetării 

Universității” - CNCSIS - în format CD-ROM); ISSN 2359-9227; ISSN 

2068-7796. 

12 articol/autor unic 12 

Maria Oprea, Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor 

cu privire la înfîptuirea justiției (propuneri de lege ferenda), Lucrările 

Conferinței ,,160 de ani de învățământ juridic ieșean”, Iași, 23-25 

octombrie 2015, Editura Hamangiu, p.254-264; ISBN 978-606-27-0435-3.  

  

      3 

 

       articol/autor unic 

 

   3 

Maria Oprea, Gina GabrielaOprea, Excesul neimputabil.Evoluția 

istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară, 

lucrare prezentată la la sesiunea științifică a Institutului de Cercetari 

Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (20 aprilie 2018) cu tema ,,Dreptul 

românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe”; 

Lucrările acestei sesiuni au fost indexate în bazele de date: CEEOL 

(https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=646824)  și National 

Strategies Observer (NOS), secțiunea Law Sciences  - 

(http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099); aceste aspecte se pot 

verifica și pe site-ul ICJ http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-

comunicari-stiintifice.html  

  

     10 

    

       prim autor 

 

10 

http://www.nos.iem.ro/handle/123456789/1099


4 
 

Maria Oprea, Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor 

contra înfăptuirii justiției. Propuneri de lege ferenda, lucrare prezentată la 

la sesiunea anuală științifică a Institutului de Cercetari Juridice 

"Acad.Andrei Radulescu"  -31 martie 2017 cu tema ,,10 ani de la aderarea 

României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului 

românesc. Comunicări prezentate la sesiunea științifică a Institutului de 

Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" (31 martie 2017); Editura 

Universul Juridic, București, 2017; ISBN CD: 978-606-39-0043-3; 8 p.; 

articol publicat și online pe site-ul Universul Juridic UJ Premium din data 

de 22 septembrie 2017 (https://www.universuljuridic.ro/continuitate-si-

discontinuitate-evolutia-incriminarilor-contra-infaptuirii-justitiei-

propuneri-de-lege-ferenda/); pe site-ul ICJ se poate verifica indexarea 

lucrărilor conferinței: http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-

stiintifice.html;  

 

    3 

 

  articol /autor unic 

 

12 

Maria Oprea, Infracțiunea de cercetare abuzivă între tradiție și 

reglementarea din noul Cod penal, lucrare prezentată la la sesiunea anuală 

științifică a Institutului de Cercetari Juridice "Acad.Andrei Radulescu" -29 

martie 2013 cu tema ,,Continuitate și discontinuitate  în dreptul român”; 
Comunicari prezentate la sesiunea stiintifica a Institutului de Cercetari Juridice 

"Acad.Andrei Radulescu" (29 martie 2013); Editura Universul Juridic, Bucuresti, 

2013; ISBN 978-606-091-4; pe site-ul ICJ se poate verifica indexarea lucrărilor 

conferinței: http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html 

 

   3 

 

  articol /autor unic 

 

  3 

 

Curs universitar cu ISBN 

   

Maria Oprea, Organizarea și etica profesiilor juridice, curs universitar, 

Editura Pro Universitaria, 2020, 100 pagini. ISBN 978-606-26-1163-7. 

Editura Pro Universitaria este acreditată CNCS - categoria B. 

 

  8 curs universitar/autor unic 8 

 

 

https://www.universuljuridic.ro/continuitate-si-discontinuitate-evolutia-incriminarilor-contra-infaptuirii-justitiei-propuneri-de-lege-ferenda/
https://www.universuljuridic.ro/continuitate-si-discontinuitate-evolutia-incriminarilor-contra-infaptuirii-justitiei-propuneri-de-lege-ferenda/
https://www.universuljuridic.ro/continuitate-si-discontinuitate-evolutia-incriminarilor-contra-infaptuirii-justitiei-propuneri-de-lege-ferenda/
http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html
http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html
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Total punctaj= 101 

 

 

Mențiuni:  

-cu privire la conferințele la care am participat, am indicat site-ul unde se poate găsi indexată fiecare sesiune științifică; 

- Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române are mențiuni cu privire la fiecare sesiune anuală de comunicări științifice, 

bazele de date unde au fost indexate sau editurile și ISBN -ul;  

-am atașat în format pe hârtie și electronic aceste informații ce se găsesc pe site-ul http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-

stiintifice.html; 

-pentru conferințele C.K.S din cadrul Universității Nicolae Titulescu la care am participat, am atașat în format pe hârtie și electronic 

date cu privire la indexarea acestor conferințe; aceste aspecte pot fi verificate și pe site-ul  universității -

http://cks.univnt.ro/cks_all.html. 

 

Data,   

 8 ianuarie 2020                                                                                                                               Semnătura, 

http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html
http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html

