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Activitatea didactică

• Reforma planurilor de învăţământ

– Implementarea noului plan de învăţământ pentru ciclul de studii universitare 
de licenţă în Drept

– Implementarea noilor planuri de învăţământ (cu durată de 1 an) pentru ciclul 
de studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Ştiinţe penale, Carieră 
judiciară, Dreptul Uniunii Europene

– Inițierea primului program de studii universitare de masterat într-o limbă de 
circulaţie internaţională (limba engleză – Dreptul Uniunii Europene)

• Oferta educațională a facultății – exclusiv în domeniul Drept

– Finalizarea studiilor de către promoţiile înmatriculate la programele de studii 

universitare de licenţă în Administraţie publică şi Poliţie comunitară

– Limitarea ofertei educaționale a facultății la domeniul Drept

• Introducerea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de 

licenţă

– Proba Test de verificare a competenţelor lingvistice şi de raţionament

– Media de admitere: media de bacalaureat (50%) + nota la proba scrisă (50%)



Activitatea didactică

• Evoluţia numărului de studenţi

– Programele de studii universitare de licenţă: la 01.01.2012 – 1681 studenţi (din 

care 1479 la Drept şi 203 la programe în curs de lichidare); la 01.01.2013 –

1634 studenţi (din care 1548 la Drept şi 86 la programe în curs de lichidare); la 

01.01.2014 – 1513 studenţi (din care 1467 la Drept şi 37 la programe în curs de 

lichidare)

– Programele de studii universitare de masterat: la 01.01.2012 – 221 studenţi; la 

01.01.2013 – 241 studenţi; la 01.01.2014 – 244 studenţi

– Programele de studii universitare de doctorat: la 01.01.2012 – 69 doctoranzi; la 

01.01.2013 – 50 doctoranzi; la 01.01.2014 – 46 doctoranzi



Activitatea didactică

• Reorganizarea sistemului de repartizare a studenților la cursurile 

opționale

– Algoritm de repartizare în funcție de opțiuni și media anului anterior, cu 

instituirea unei limite maxime și a unei limite minime a numărului de studenți 

pentru fiecare curs opțional

• Eficientizarea componentei de practică de specialitate din planurile de 

învăţământ

– Conținut practică de specialitate 

– Încheierea de protocoale de colaborare cu instanțele judecătorești (Curtea de 

Apel Timișoara), parchetele (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara) 

și poliția (Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș)

• Inițierea cursurilor susținute de profesori din străinătate

– Visiting professor Dr. Rainer Kulms, Max Planck Institute of Comparative And 

International Private Law (Hamburg), Corporate Finance



Activitatea didactică

• Organizarea de școli de vară:

– Continuarea colaborării facultății la organizarea Școlii de Vară Internaționale 

Consumer Rights in the European Union (2014), în colaborare cu Universitatea 

din Udine (Italia) și alte 9 universități europene (anual 2 profesori și 6 studenți)

– Inițierea noii Școlii de Vară Internaționale SGEI and ICT: access and protection 

for the European consumer (din 2015), în colaborare cu Universitatea din 

Udine (Italia) și alte 9 universități europene

– Organizarea primei Şcoli de Vară Internaţionale de Drepturile Omului (în 

colaborare cu European Human Rights Association - Strasbourg și Institutul 

Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților – Filiala Timișoara)



Activitatea de cercetare

• Organizare de conferințe naționale și internaționale

– Conferința internațională a doctoranzilor (2013)

• 80 de participanţi din peste 10 centre doctorale

• 2013: secțiunea studenților în drept

– Conferințe sectoriale

• Conferinţa naţională de drept comercial (2013), în colaborare cu 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

• Conferințele de drept bancar: Clauzele abuzive în contractele de credit 
pentru consumatori (2013)

• Conferința Probleme privind aplicarea noului Cod Penal (2013)

• Conferința Probleme privind aplicarea noului Cod de Procedură Penală 
(2014)

• Al Doilea Congres Mondial de Reziliență From person to society (2014) –
secțiuni: Supraîndatorarea: o perspectivă juridică; Justiție, educație 
juridică și reziliență; Justiție penală restaurativă: un model de reziliență 
socială



Activitatea de cercetare

• Constituirea de centre de cercetare ştiinţifică în cadrul facultăţii (în curs 

de aprobare în Senatul UVT):

• Centrul pentru Dreptul Afacerilor

• Centrul de Cercetări în Științe Penale

• Centrul pentru Drept Comparat și Interdisciplinaritate

• Optimizarea calității și a vizibilității revistei facultății (Analele 
Universității de Vest din Timișoara – Seria Drept) 

– Co-editarea revistei împreună cu Editura Universul Juridic începând cu anul 
2013

– Indexarea revistei în prima bază de date internaționale (BDI): HeinOnline

• Publicarea de volume ale conferințelor naționale și internaționale

– Radu Bufan, Radu N. Catană, Lucian Bercea (ed.), Dreptul comercial la 
confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013

– Lucian Bercea (ed.), Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzanțele, 
Ed. Universul Juridic, 2014



Activitatea de cercetare

• Publicarea de lucrări în reviste ISI, volume ISI Proceedings, reviste BDI

– 4 articole ISI în anul 2013

– 52 articole în reviste BDI în anul 2013

• Publicarea de tratate, monografii și cursuri în edituri naționale de 

prestigiu (CH Beck, Universul Juridic, Hamangiu, Wolters Kluwer)

– 28 tratate / monografii / cursuri de autor / prim autor în anul 2013

• Participarea cadrelor didactice la conferinţe naționale și internaționale

– 33 de participări la conferinţe internaţionale

• Şcoala doctorală

– 16 de teze de doctorat susţinute în anul 2013



Activitatea de cercetare

• Finanțarea cercetării:

– Cel mai important proiect de finanțare a cercetării: „Burse Universitare în 
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE 
DOC-POSTDOC)”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013

• 5 burse doctorale + 10 burse postdoctorale, mobilități de cercetare, 
finanțarea participării la conferințe

• Valoarea proiectului pentru Universitatea de Vest din Timişoara: 1.428.663
lei

• Grant – elaborare proiect act normativ:

– Proiectul de reformă judiciară IBRD4811RO-MoJ/CS-4-7 – Strengthening the 

Insolvency Mechanism in Romania, 2011-2013, lider: PricewaterhouseCoopers 

Romania, consultant: Universitatea de Vest din Timişoara



Politica de resurse umane

• Reducerea numărului de posturi vacante

– De la 88 de posturi în statul de funcțiuni al anului universitar 2011/2012 (42 la 

Departamentul de Drept privat şi 46 la Departamentul de Drept public) la 75 de 

posturi în statul de funcțiuni al anului universitar 2012/2013 (35 la 

Departamentul de Drept privat şi 40 la Departamentul de Drept public) și la 71 

de posturi în statul de funcțiuni al anului universitar 2013/2014 (34 la 

Departamentul de Drept privat şi 37 la Departamentul de Drept public) 

• Scoaterea la concurs a posturilor vacante

– Promovarea a 10 cadre didactice pe posturi didactice superioare – cca. 25% din 

cadrele didactice titulare (4 conferenţiar şi 6 lector) în perioada 2012-2013

– Scoaterea la concurs a 8 posturi didactice în anul universitar 2013/2014 (3 

profesor, 2 conferențiar, 3 lector)

• Proceduri de obţinere a atestatelor de abilitare

– 3 dosare în pregătire pentru anul universitar 2013/2014 



Relația cu studenții. Performanțele studenților

• Participarea studenților la concursurile naționale și internaționale
– Concursuri internaționale studențești

• World Human Rights Moot Court Competition 2013 - Centrul pentru 
drepturile omului de pe lângă Universitatea din Pretoria (Africa de Sud): 
locul II în clasamentul general mondial

• Telders Moot Court Competition 2014 - Grotius Centre for International 
Legal Studies și Universitatea din Leiden, Olanda: locul 6 în clasamentul 
pledoariilor orale

• European Law Moot Court (ELMC) 2014 - European Law Moot Court Society, 
cu sprijinul Curții de Justiție a Uniunii Europene, finala regională: locul II 
în clasamentul avocaților generali

– Concursuri naționale studențești

• Hexagonul Facultăților de Drept: locul IV în clasamentul general; locul I la 
2 probe din totalul celor 7 (1 probă ştiinţifică – Drept civil)

• Concursuri tematice de drepturile omului / drept constituțional



Relația cu studenții. Performanțele studenților

• Recompensarea studenților cu rezultate notabile
– Crearea unui sistem de burse private pentru studenții performanți: Baroul 

Timiș (3 burse în valoare de 9.000 lei), Camera Notarilor Publici Timișoara (3 
burse în valoare de 9.000 lei), Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă 
Curtea de Apel Timişoara (3 burse în valoare de 9.000 lei), Nestor Nestor 
Diculescu Kingston Petersen (1 bursă + premii în valoare de 5.000 lei)

• Admiterea în profesiile juridice

– Locul 4 în clasamentul concursului de admitere la Institutul Național al 

Magistraturii, sesiunea 2013

– Locul 5 în clasamentul examenului de admitere la Institutul Național de 

Pregătire și Pefecționare a Avocaților, sesiunea 2013

• Mobilitățile studențești
– Mobilităţi Erasmus out-going: 10 (2011/2012), 4 (2012/2013), 5 (2013/2014)

– Mobilităţi Erasmus in-coming: 4 (2011/2012), 5 (2012/2013), 6 (2013/2014)



Imaginea instituțională

• Identitatea instituţională

– Finalizarea procedurilor de modificare a denumirii facultății în „Facultatea de 
Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara”

– Dezvoltarea noului website al facultății (www.drept.uvt.ro)

• Organizarea Hexagonului Facultăților de Drept din România – ediția 2014

– peste 130 de studenţi şi 30 de profesori de la cele 6 facultăţi

– participarea, în premieră, la probele ştiinţifice, a Facultăţii de Drept din 
cadrul Universităţii de Stat din Moldova

• Ierarhizarea facultăților de drept din România – QS Rankings

– locul II la nivel național pentru programul de studii universitare Drept



Situația financiară

• Bugetul de venituri și cheltuieli
– la 31.12.2011: venituri totale de 4.456.934 lei (1.170.589 lei alocații bugetare și 3.296.845 

lei taxe); cheltuieli totale de 3.133.914 lei (din care 2.966.849 lei salarii) – sold: 1.323.020 

lei

– la 31.12.2012: venituri totale de 4.333.488 lei (1.112.832 lei alocații bugetare și 3.231.156 

lei taxe); cheltuieli totale de 2.879.376 lei (din care 2.666.851 lei salarii) – sold: 1.454.112 

lei

– 31.12.2013: venituri totale de 3.986.808 lei (1.216.345 lei alocații bugetare și 2.770.463

lei taxe); cheltuieli totale de 3.556.446 lei (din care 3.354.160 lei salarii) – sold: 430.362

lei (date Raport Rector UVT)

• Bugetul de încasări și plăți
– la 31.12.2011: încasări totale de 4.456.934 lei (1.170.589 lei alocații bugetare și 3.296.845 

lei taxe); plăți totale de 3.173.914 lei (din care 2.966.849 lei salarii) – sold: 1.283.020 lei

– la 31.12.2012: încasări totale de 4.133.488 lei (1.112.832 lei alocații bugetare și 3.031.156 

lei taxe); plăți totale de 2.879.376 lei (din care 2.666.851 lei salarii) – sold: 1.254.112 lei

– la 31.12.2013: încasări totale de 3.986.808 lei (1.216.345 lei alocații bugetare și 2.770.463

lei taxe); plăți totale de 3.556.446 lei (din care 3.354.160 lei salarii) – sold: 430.362 lei

(date Raport Rector UVT)



Situația financiară

• Date financiare facultate: 
– la 31.12.2012: încasări totale de 4.536.387 lei din taxe, inclusiv cota UVT 

(3.031.156 lei în Raport, exclusiv cota UVT)

– la 31.12.2013: încasări totale de 4.240.078 lei din taxe, inclusiv cota UVT 
(2.770.463 lei în Raport, exclusiv cota UVT)

• Cel mai mare grad de încasare a taxelor din UVT 
– peste 95% la 01.02.2014

• Achiziții
– Reparații exterioare la sediul facultății

– Achiziționarea de mobilier pentru cabinetele cadrelor didactice

– Achiziționarea de echipamente informatice (30 computere pentru cabinetele 
cadrelor didactice)

– Crearea rețelei wireless în sediul facultății, cu acces Internet gratuit pentru 
studenți



Priorități

• Cercetare

– Procurarea de resurse bibliografice pentru biblioteca facultăţii

– Implementarea unui mecanism de evaluare a activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice

– Participarea facultăţii la competiţii pentru proiecte de cercetare, în special 

transdisciplinare şi interdisciplinare

• Didactic

– Sprijinirea mobilităților de predare şi cercetare ale cadrelor didactice şi ale 

studenţilor

– Optimizarea prezentării oportunităţilor de studii oferite de facultate



Priorități

• Resurse umane

– Susţinerea promovării cadrelor didactice și a obţinerii atestatelor de abilitare 

în vederea asigurării continuităţii şcolii doctorale

• Internaţionalizare

– Creșterea numărului de parteneriate bilaterale cu facultăți de drept europene 

și a proiectelor de cooperare internațională

• Relaţia cu alumni şi mediul socio-economic

– Eficientizarea relaţiei cu alumni prin crearea Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii 

de Drept din Timişoara (Alumni Drept Timişoara)


