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I. STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTĂȚII DE DREPT DIN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA – ÎN MANDATUL 2020 – 2024 

 

Obiective și direcții de acțiune   

 

1. Continuarea dezvoltării direcțiilor de cercetare care să valorifice competențele specifice 

ale cadrelor didactice titulare şi asociate ale facultăţii, prin: exploatarea domeniilor 

tradiționale (e.g. drept material şi procesual civil şi penal, drept constituțional, drept 

administrativ, drept internațional etc.) exploatarea domeniilor noi, în care pot fi obţinute 

performanțe ştiinţifice comparabile cu cele ale facultăţilor de drept de tradiție (e.g. dreptul 

afacerilor, dreptul european, dreptul noilor tehnologii); exploatarea oporunităților de cercetare 

transdisciplinară şi interdisciplinară (in relatie cu domenii cum sunt economia, psihologia, 

sociologia, științele politice, știința mediului, patrimoniul și identitatea culturală, informatica 

etc.).  

2. Consolidarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea activităţii de cercetare prin susținerea 

centrelor de cercetare care funcționează în facultate (Centrul pentru Dreptul Afacerilor 

Timișoara; Centrul de Cercetări în Știinţe Penale; Centrul de Drept comparat şi 

Interdisciplinaritate) şi constituirea altor centre sectoriale; atragerea de cercetători asociați (în 

special doctoranzi și absolvenţi ai facultății care au efectuat studii doctorale în facultate sau 

în alte instituţii de învățământ superior de prestigiu, precum și specialiști reputați universitari 

și non-universitari) și formalizarea relației instituționale dintre aceștia și centrele de cercetare; 

dezvoltarea bazei de documentare ştiinţifică (cărți, reviste, acces on-line la baze de date de 

specialitate, rapoarte, statistici etc.); crearea de biblioteci dedicate centrelor și implicarea 

doctoranzilor și a cercetătorilor asociați în gestionarea resurselor de documentare. 

3. Continuarea dezvoltării şcolii doctorale a facultăţii, prin sprijinirea abilitării cadrelor didactice 

și afilierea de noi conducători de doctorat, precum și prin cooptarea riguroasă a studenților-

doctoranzi de calitate, din rândul cărora să poată fi selectați asistenţii universitari ai facultăţii; 

stimularea creării de collective de cercetare în jurul conducătorilor de doctorat și formalizarea 

raporturilor dintre acestea și centrele de cercetare; implementarea unui mecanism de 

identificare, definire și validare a unor teme de cercetare doctorală relevante pentru stadiul 

actual al cercetării în domeniu la nivel national și international, precum și pentru mediul 

economico-social interesat de rezultatele cercetării; integrarea studenţilor de la masterat şi 

doctorat în centrele de cercetare care funcționează în facultate şi derularea de proiecte de 

cercetare adecvate contribuţiei acestora (colectare de date în scop statistic, chestionare, sinteze 

de jurisprudenţă etc.).  

4. Creșterea nivelului general al participării cadrelor didactice la activitățile de cercetare 

științifică prin implementarea de sttandarde privind activitatea de cercetare, raportate la 

criteriile minimale utilizate la nivel național în cadrul procedurilor de evaluare a instituțiilor 

de învățământ superior și ierarhizare a programelor de studio, a celor de finanțare 

complementară a instituțiilor de învățământ superior, precum și în cadrul procedurilor de 

acordare a gradelor didactice superioare, optimizarea raportării rezultatelor cercetării (prin 

crearea unei baze de date privind activitatea științifică a cadrelor didactice și actualizarea 
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permanentă a acesteia) și stimularea cadrelor didactice care au obținut în mod constant 

performanțe științifice semnficative (prin prioritizarea dezvoltării carierei academice și a 

accesului la sisteme de finanțare a cercetării). 

5. Optimizarea formelor de valorificare a rezultatelor cercetării în scopul asigurării vizibilității 

facultăţii şi al îmbunătățirii poziției acesteia în ierarhizarea programelor de studiu și în 

ranking-urile internaționale prin: publicaţii ştiinţifice în edituri de prestigiu şi reviste de 

specialitate cu factor de impact ridicat; furnizarea sistematică de opinii de specialitate la 

solicitarea Înaltei Curți de Casați și Justiție și a altor autorități și instituții, de către centrele de 

cercetare funcționează în facultate; întreșinerea de către centrele de cercetare din facultate a 

unor rubrici propria în publicații de prestigiu (e.g. rubrica Centrului pentru Dreptul Afacerilor 

Timișoara din Revista Română de Drept al Afacerilor); participări la manifestări ştiinţifice 

naţionale şi internaționale selectate pe criterii de prestigiu științific; creșterea nivelului 

calitativ al revistelor proprii, Analele Universității de Vest din Timişoara - Seria Drept și 

Journal of Eastern European Criminal Law, indexate în baze de date internaționale şi 

consolidarea comitetelor lor ştiinţifice şi editoriale; optimizarea continuă a nivelului calitativ 

al conferinţelor naţionale şi internaționale organizate de facultate (Conferința Internațională 

Bienală, Conferința Națională de Drept Comercial, Conferința de Drept Bancar, Conferința 

Națională de Drept Fiscal, Conferința de Proprietate Intelectuală, Seria Conferințelor 

Journal of Eastern European Criminal Law, Conferința Internațională a Doctoranzilor în 

Drept) și extinderea parteneriatelor cu Hexagonul Facultăților de Drept și instituțiile co-

organizatoare (e.g. Banca Națională a României); stimularea publicării contribuțiilor la aceste 

conferințe în volume publicate la edituri de prestigiu sau în numere speciale ale unor reviste 

de prestigiu; dezvolarea dialogului cu alte discipline și a publicațiilor interdisciplinare (e.g. 

aparițiile din colecția De-a dreptul a Editurii Universității de Vest). 

 

II. STRATEGIA DEPARTAMENTULUI DE DREPT PRIVAT DIN CADRUL FACULTĂȚII 

DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA – ÎN MANDATUL 2020 – 

2024 

 

Obiectivul strategic general  

Creşterea continuă a performanţelor managementului departamental, al proceselor 

educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, în scopul menținerii Departamentului de Drept privat 

din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timişoara în Spațiul Național și 

European al Învățământului Superior.  

Obiective propuse în realizarea atribuțiilor directorului Departamentului de Drept 

privat prevăzute în cuprinsul art. 213, pct. 11 și 12 din Legea nr. 1/2011 a educației 

naţionale, precum și în art. 58, pct. 3, lit. a, b, f și h din Carta Universităţii de Vest din 

Timişoara  
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OBIECTIV STRATEGIC  

Creşterea performanţelor didactice (pedagogice) şi de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice 

din cadrul Departamentului, în corelaţie cu aşteptările legitime ale acestor cadre didactice, în 

concordanță cu strategia de dezvoltare a departamentului, precum și cu propria strategie de 

dezvoltare a carierei universitare  

Obiective operaţionale:  

1. implementarea sistemului UVT de monitorizare, evaluare, motivare și dezvoltare pe 

parcursul carierei universitare, crearea unui cadru corect şi coerent pentru promovarea 

cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute de standardele minimale ale 

CNATDCU, precum și de Carta și Regulamentele UVT în domeniu, în concordanță cu 

strategia de dezvoltare a Facultăţii, respectiv a Universității, venind astfel în întâmpinarea 

standardelor prevăzute de ARACIS;  

2. promovarea transparentă a cadrelor didactice pe principii de performanţă ştiinţifică şi 

profesională;  

3. valorificarea optimă a potenţialului didactic și de cercetare al cadrelor didactice din cadrul 

departamentului, adecvând flexibil atât structura normelor didactice, cât şi atribuţiile din 

fişa indivdiduală a postului la competențele reale ale titularului, la expertiza profesională 

dovedită şi la caracteristicile departamentului, respectiv ale facultății;  

4. asigurarea unei politici de resurse umane echilibrate, coerente și exigente, în concordanță 

cu strategia de dezvoltare a departamentului, respectiv a facultății și, nu în ultimul rând, a 

universității, prin organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din statul de funcții și selecția celor mai buni candidați;  

5. susținerea cadrelor didactice care îndeplinesc standardele minimale de abilitare în scopul 

abilitării acestora;  

6. cultivarea dialogului, a spiritului de echipă, armonizarea obiectivelor personale cu cele ale 

instituției;  

7. utilizarea resursei umane reprezentate de doctoranzi şi antrenarea celor mai competenți în 

activitatea didactică şi de cercetare;  

8. promovarea libertății academice, a onestității, integrităţii, a unui climat destins de lucru şi 

a respectului reciproc;  

9. stimularea iniţiativei personale a membrilor departamentului şi găsirea celor mai bune 

soluţii privind compatibilizarea dezvoltării carierei universitare cu strategia de dezvoltare a 

departamentului, a facultăţii, respectiv a universității. 

 

Direcții de acţiune:  

 

a) actualizarea, la nivelul departamentului, a documentului strategic privind resursele 

umane, care să includă un plan de carieră pe patru ani şi un plan de participare la activități 

de perfecționare pentru fiecare membru al departamentului;  
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b) negocierea anuală a fişelor de post în raport cu planul individual de carieră şi cu 

rezultatele evaluării anuale, cu obiectivele de dezvoltare ale 

departamentului/facultății/universității;  

c) menținerea flexibilă a modului de formare a normei didactice, permițându-se 

introducerea de activităţi de predare, de seminar, laborator, lucrări practice etc. 

corespunzătoare tuturor ciclurilor, în condiţii de sustenabilitate şi corelat cu competențele 

cadrului didactic titular;  

d) continuarea încadrării de personal didactic şi de cercetare cu prestigiu ştiinţific şi 

profesional certificat şi menţinerea transparenței totale a procesului de ocupare a posturilor 

didactice și de cercetare; asigurarea unui echilibru al resurselor umane, prin atragerea 

tinerelor cadre didactice cu potenţial deosebit și facilitarea dezvoltării lor profesionale;  

e) menţinerea alături de departament/facultate/universitate a profesorilor seniori, prin 

angrenarea acestora atât în activități didactice, cât şi în activităţi ştiinţifice și de cercetare. 

 

Obiective propuse în realizarea atribuţiilor directorului Departamentului de Drept 

privat prevăzute în cuprinsul art. 213, pct. 11 și 12 din Legea nr. 1/2011 a educației 

naţionale, precum și în art. 58, pct. 3, lit. c, e și g din Carta Universității de Vest din 

Timișoara  

OBIECTIV STRATEGIC  
Aplicarea principiilor de management orientat spre performanță și asigurare continuă a 

calității  

Obiective operaționale:  
1. accentuarea deschiderii spre mediul instituțional românesc, dar şi cel internațional 

pentru a dobândi recunoaşterea corpului profesoral şi a valorii ofertei educaționale a 

departamentului;  

2. îmbunătăţirea sistemului de atragere a studenţilor pentru ciclurile de licență şi 

masterat;  

3. creşterea competitivității internaționale a cadrelor didactice din cadrul departamentului, 

prin stimularea participării acestora în cadrul unor stagii de pregătire în străinătate;  

4. menţinerea şi îmbunătăţirea relațiilor cu departamentele similare din alte universităţi şi 

încurajarea unor schimburi reciproce de experienţă;  

5. stimularea participării cadrelor didactice din cadrul departamentului în proiecte 

de cercetare naționale și internaționale;  

6. consolidarea parteneriatului cu studenţii; 

7. implicarea studenților în cercurile ştiinţifice şi concursuri studenţeşti naționale şi 

internaționale;  

 8. organizarea de manifestări ştiinţifice studenţeşti;  

 9. sprijinirea celor mai buni masteranzi şi doctoranzi în participarea la proiecte naționale 

și internaționale;  

 10. colaborarea cu conducătorii de doctorat pentru implicarea mai activă a doctoranzilor în 

activitatea de cercetare a departamentului;  

 11. monitorizarea şi sprijinirea studenţilor absenteişti şi care prezintă probleme de 

adaptare;  
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 12. reducerea cheltuielilor de personal şi utilizarea eficientă a fondurilor disponibile, prin 

evitarea suprapunerilor din planul de învățământ, din fişele disciplinelor;  

 13. continuarea implementării sistemului de autoevaluare internă a membrilor 

departamentului şi a sistemului de indicatori de performanță;  

 14. optimizarea activității didactice și de cercetare;  

 15. promovarea activităților de transparenţă decizională și de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță asumați, prin prezentarea periodică (anuală) a rapoartelor de activitate a fiecărui 

cadru didactic şi a directorului de departament  

Direcţii de acţiune:  

a) menținerea și intensificarea, dar și crearea de noi colaborări, prin intermediul 

facultății, respectiv al universității, cu instituţiile din domeniul de activitate (instanţe 

judecătorești, asociații/corpuri profesionale, administrație), în sensul transparentizării 

manifestărilor ştiinţifice organizate, a identificării nevoii de perfecționare profesională de 

pe piaţa muncii și adaptarea ofertei educaționale la aceasta;  

b) implicarea membrilor departamentului în elaborarea de opinii profesionale, opinio 

juris, expertize științifice pentru instituţiile solicitante din domeniul de activitate;  

c) participarea membrilor departamentului la stagii de predare și cercetare în 

străinătate, în proiecte de cercetare naționale și internaționale;  

d) participarea membrilor departamentului și implicarea studenților de la toate ciclurile 

de studii la activităţile derulate de către facultate, respectiv universitate în vederea 

promovării ofertei educaționale instituționale;  

e) participarea membrilor departamentului la stagii de pregătire în străinătate;  

f) organizarea de activități și proiecte comune cu alte departamente din universitate, dar 

și din alte universități din țară și străinătate;  

g) organizarea de întâlniri periodice cu studenţii în vederea consolidării 

parteneriatului cu aceştia și a formării conştiinţei privind importanța participării active la 

actul educațional;  

h) pregătirea studenților în vederea participării la concursurile naționale și 

internaționale;  

i) analiza periodică (anuală) a fişelor de disciplină;  

j) evaluarea periodică, conform metodologiilor UVT, a membrilor departamentului;  

k) monitorizarea activității didactice și de cercetare;  

1) solicitarea şi centralizarea rapoartelor anuale de activitate ale membrilor 

departamentului, respectiv întocmirea și prezentarea raportului anual al departamentului, 

privind îndeplinirea indicatorilor de performanță asumați.  

III. Obiective propuse în realizarea atribuţiilor directorului Departamentului de 

Drept privat prevăzute în cuprinsul art. 213, pct. 11 și 12 din Legea nr. 1/2011 a 

educației naţionale, precum și în art. 58, pct. 3, lit. d din Carta Universității de Vest 

din Timişoara  

OBIECTIV STRATEGIC  
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Creşterea performanțelor de cercetare ştiinţifică  

Obiective operaționale:  
1. organizarea activității de cercetare științifică la nivelul departamentului;  

 2. inventarierea și actualizarea permanentă a activității de cercetare din cadrul 

departamentului; 

3. publicarea de către membrii departamentului a unui număr din ce în ce mai mare de 

studii, articole de specialitate, manuale, cursuri, monografii şi tratate în reviste şi edituri de 

prestigiu, din ţară şi/sau străinătate;  

4. conceperea, promovarea şi obţinerea de finanțare pentru proiecte de cercetare 

ştiinţifică, circumscrise unor teme majore, actuale, de interes în domeniul dreptului privat;  

5. creșterea calității cercetării și a vizibilităţii rezultatelor acesteia pe plan intern și 

internațional, inclusiv prin creșterea indicilor de citare.  

6. susținerea și mediatizarea revistelor de specialitate editate sub egida facultății, care 

publică în domniul dreptului privat;  

7. susținerea activității centrelor de cercetare din cadrul facultății, care își desfășoară 

activitatea de cercetare în domeniul dreptului privat.  

 

 Direcții de acţiune:  

a) elaborarea unui plan strategic de cercetare științifică, la nivelul departamentului, 

pentru următorii patru ani, care să integreze direcţiile de cercetare ale tuturor membrilor 

departamentului, în acord cu aceea a departamentului și a facultății;  

b) monitorizarea activității de cercetare din cadrul departamentului;  

c) sprijinirea activității publicistice a membrilor departamentului, prin conservarea, 

dezvoltarea şi crearea parteneriatelor instituționale, prin intermediul facultății, respectiv al 

universității, cu edituri de prestigiu din ţară și din străinătate;  

d) sprijinirea proiectelor aflate în derulare, precum și accesarea de noi proiecte de 

cercetare în domeniul dreptului privat;  

e) diseminarea utilă şi eficientă a rezultatelor cercetării, atât din perspectiva 

comunităţii ştiinţifice interesate, cât şi din cea a cadrelor didactice, ţinute, pentru a 

promova, să îndeplinească standardele minimale CNATDCU;  

f) organizarea de conferințe naționale și internaționale pe teme actuale, de interes, în 

domeniul dreptului privat și publicarea contribuţiilor participanților în volume colective, la 

edituri de prestigiu.  

 

PLANUL DE CERCETARE AL DEPARTAMENTULUI DE DREPT PRIVAT  DIN 

CADRUL FACULTĂȚII DE DREPT  A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA 

PENTRU PERIOADA 2020 – 2024 

 

În cadrul Departamentului de Drept Privat, cercetarea se realizează fie prin creație individuală, 

prin fiecare dintre membrii săi, fie prin creație colectivă, în cadrul celor trei centre de cercetare la 

care sunt afiliați membrii Departamentului: Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice, 

Centrul de Dreptul afacerilor și Centrul de Drept comparat și Interdisciplinaritate, urmărind 

anumite direcţii de cercetare axate pe principalele probleme ivite în legislația, doctrina şi 

jurisprudenţa naţionale şi străine. 
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Obiectiv strategic 

 

Crearea unui mediu de cercetare adecvat realizării unei cercetări științifice la nivel înalt, ale cărei 

rezultate să se adreseze comunității academice a juriștilor din țară și din străinătate, precum și 

mediului profesional juridic la nivel național. 

 

Obiective operaționale 
 Organizarea activității de cercetare științifică într-un cadru potrivit realizării cercetării de 

performanță; 

 Încurajarea excelenței în cercetare; 

 Susținerea și promovarea revistei Facultății în care publică membrii Departamentului: 

Analele Universității de Vest din Timișoara, seria Drept; 

 Inventarierea permanentă a activității de cercetare desfășurată la nivelul Departamentului; 

 Creșterea capacității de cercetare științifică a Departamentului, respectiv îmbunătățirea 

rezultatelor de cercetare ale membrilor săi, ale doctoranzilor, ale tinerilor doctori, ale 

asistenților de cercetare; 

 Identificarea și actualizarea permanentă a direcțiilor noi de cercetare; 

 Identificarea direcțiilor de cercetare care permit coagularea, în cadrul Departamentului, a 

unor colective de cercetare; 

 Identificarea direcțiilor de cercetare care permit realizarea unei cercetări colective a 

membrilor Departamentului în colaborare cu membrii altor departamente din cadrul 

Universității de Vest din Timișoara, al departamentelor de drept privat din alte facultăți de 

drept din țară și din străinătate; 

 Promovarea rezultatelor cercetării efectuate în cadrul Departamentului, la nivel național și 

internațional.  

 

 

 

Direcții de acțiune 
 

 Sprijinirea, diversificarea și dezvoltarea activităților Centrului European de Studii şi 

Cercetări Juridice, ale Centrului de Dreptul afacerilor și ale Centrului de Drept comparat și 

Interdisciplinaritate; 

 Înființarea de noi centre de cercetare; 

 Consolidarea activităților de cercetare constând în atragerea de noi cercetători prin crearea 

unor posturi de cercetare pe perioadă determinată/nedeterminată în Statul de funcții al 

Departamentului de Drept privat; 

 Consolidarea unor echipe de cercetare științifică atât în cadrul Departamentului, cât și 

împreună cu membrii altor departamente din cadrul Universității de Vest din Timișoara, 

precum și din alte Universități din țară și din străinătate, dar și cu practicieni reputați în 

domeniu, pentru a participa la proiecte comune, a câștiga granturi de cercetare, a realiza 

proiecte și a aplica în vederea câștigării de finanțare națională și internațională; 

 Organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, work-shopuri, seminare naționale și 

internaționale sau alte manifestări științifice în colaborare cu partenerii din țară și din 

străinătate; 
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 Încurajarea și sprijinirea tuturor membrilor Departamentului să participe la conferințe, 

simpozioane, congrese, seminare, work-shopuri naționale și internaționale, organizate în țară 

și în străinătate; 

 Realizarea de parteneriate cu centre de cercetare din țară și din străinătate în vederea 

desfășurării unor activități de cercetare în comun; 

 Promovarea revistei Analele Universității de Vest din Timișoara, contribuirea tuturor 

membrilor Departamentului la activitatea publicistică a acesteia, în scopul îmbunătățirii 

continue a nivelului indexării acesteia în baze de date internaționale relevante, atât din 

perspectiva criteriilor CNATDCU, cât și din aceea a criteriilor de finanțare suplimentară a 

universităților; 

 Creșterea numărului tratatelor, monografiilor, volumelor colective, articolelor, studiilor de 

specialitate, al altor tipuri de lucrări științifice cu relevanță din perspectiva criteriilor 

CNATDCU, CNCS, MENCS, UEFISCDI; 

 Monitorizarea continuă a activității de cercetare și promovarea rezultatelor acesteia; 

 Sprijinirea membrilor Departamentului în a-și face cunoscute rezultatele cercetării prin 

participarea la manifestările științifice relevante, precum și prin publicarea acestora în cele 

mai bine cotate și indexate reviste de specialitate din țară și din străinătate, respectiv la cele 

mai de prestigiu edituri naționale și internaționale în domeniu; 

 Elaborarea de opinii juridice, consultații de specialitate, în mod individual sau colectiv, după 

caz, la solicitarea instituțiilor și autorităților publice din domeniul justiției, respectiv al 

administrației publice locale și centrale, dar și pentru mediul economic și de afaceri; 

 Coordonarea activităților de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în domeniul 

dreptului privat, inclusiv prin continuarea activității cercurilor studențești funcționale, 

respectiv prin înființarea unora noi, inițierea și organizarea unor seminare și școli de vară în 

domeniul dreptului privat;  

 Stimularea cadrelor didactice care au obţinut performanţe ştiinţifice semnificative prin 

prioritizarea dezvoltării carierei academice. 

 

 Domenii și direcții de cercetare 

 Valorificarea competenţelor specifice ale cadrelor didactice prin continuarea exploatării 

domeniilor tradiţionale, în care pot fi obţinute performanţe ştiinţifice 

 

Una dintre direcțiile principale de cercetare avută în vedere în cadrul Departamentului de 

Drept Privat privește Dreptul civil.  

Codul civil actual a îmbrățișat viziunea monistă a dreptului privat, incluzându-le astfel, în 

sfera raporturilor juridice de drept civil, și pe acelea specifice profesioniștilor (comercianților). 

Totuși, sfera de activitate a profesioniștilor se caracterizează prin anumite specificități inerente, 

dictate de celeritatea cu care tranzacțiile în materie trebuie să se deruleze. Astfel, dincolo de analiza 

noii reglementări în domeniu, care implică dezbaterea științifică asupra instituțiilor clasice ale 

dreptului civil (aplicarea legii civile în timp și în spațiu, persoana fizică și persoana juridică, 

familia, raportul juridic, actul juridic, prescripția extinctivă, proprietatea și celelalte drepturi reale, 

contractul, garanțiile, contractele speciale, răspunderea civilă, moștenirea, dispozițiile de drept 

internațional privat), una dintre veritabilele provocări ale cercetării în materia dreptului privat este 

aceea de a descoperi modalitățile concrete în care funcționează această abordare monistă a 
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acestuia, de a compatibiliza regulile care guvernează, în continuare, raporturile juridice dintre 

profesioniști, cu acelea din dreptul comun. În acest sens, se urmărește, pe de o parte, identificarea 

surselor de inspirație a actualei reglementări în materie, a eventualelor similitudini dintre aceasta 

și dreptul european în domeniu (DCFR), respectiv diferitele proiecte de Cod civil european, a 

proporției în care tradiția dreptului privat continental de inspirație franceză (napoleoniană) a fost 

urmată de actuala codificare, a măsurii și a felului în care noul Cod s-a inspirat din dreptul 

jurisprudențial (common law), din instrumentele comunitare și internaționale în ceea ce privește 

instituțiile juridice tradiționale ale dreptului civil. Pe de altă parte, obiectul cercetării în materie îl 

constituie instituțiile juridice nou legiferate, astfel cum au fost acestea conturate în Codul civil în 

vigoare, precum și în legile speciale, după caz, dar și relațiile complexe dintre acestea și cele 

tradiționale în domeniu. Vor constitui astfel obiect al cercetării marile instituții de drept civil care 

constituie constante atemporale, cât și, bineînțeles, aspectele noi, reclamate de imperativele unui 

prezent dinamic, de realitățile vii și în continuă schimbare. 

Printre temele predilecte de cercetare în dreptul persoanelor vor fi: protecția drepturilor și 

libertăților civile fundamentale inerente personalității umane; capacitatea de folosință anticipată a 

copilului conceput, cu condiția viabilității sale; regimul juridic al capacităților de folosință și de 

exercițiu, starea civilă, măsurile de ocrotire a persoanei fizice; constituirea valabilă, nulitatea, 

înregistrarea, funcționarea a persoanelor juridice. 

În materia dreptului familiei, vor constitui teme de cercetare cu precădere: modul în care a 

fost regândită materia familiei și integrată în Codul civil renunțându-se la ideea reglementării 

acesteia într-un cod separat, principiul interesului superior al copilului, logodna, locuința familiei, 

regimurile matrimoniale, divorțul, autoritatea părintească, obligația de întreținere. 

În domeniul drepturilor reale, vor face obiect al cercetării probleme legate de: patrimoniu, 

divizarea patrimoniului în cazul maselor patrimoniale de afectațiune, accesiunea, modalitățile 

proprietății, dezmembrămintele dreptului de proprietate, posesia, publicitatea imobiliară, 

cadastrul, administrarea bunurilor altuia, fiducia. 

În dreptul succesiunilor și al liberalităților, cercetarea va urmări tratarea în special a temelor 

legate de: moștenirea legală, moștenirea testamentară, liberalități în general, substituții, liberalități 

reziduale. 

În materia obligațiilor civile și comerciale va constitui obiect de preocupare, în primul rând, 

modul în care a fost restructurată materia, au fost reformulate principiile și conceptele tradiționale 

în lumina tendințelor moderne în materie. Astfel, se vor avea în vedere: abordarea unitară a 

raporturilor obligaționale, în urma renunțării la diviziunea tradițională în raporturi juridice civile 

și raporturi comerciale; diferențierile de regim juridic în funcție de calitatea de profesionist, 

respectiv non-profesionist a celor implicați în raportul juridic obligațional; protecția subiectelor de 

drept aflate pe o poziție de inferioritate economică, perspectivă reflectată, în special, în prevederile 

referitoare la formarea contractului, integrarea clauzelor standard și a celor neuzuale în conținutul 

acestuia, clauza penală, clauza de arvună, denunțarea unilaterală a contractului, efectele 

contractului, răspunderea civilă, modalitățile obligațiilor, obligațiile complexe, transmiterea, 

transformarea, garantarea și stingerea obligațiilor.  

Și contractele speciale sunt impregnate de viziunea monistă a actualului Cod civil, sens în 

care, în ceea ce le privește, obiect al cercetării îl vor constitui nu numai contractele civile speciale 

tradiționale (precum vânzarea, schimbul, locațiunea, împrumuturile, mandatul, antrepriza, 

societatea, transportul, asigurarea, renta viageră, întreținerea, jocul și prinsoarea, tranzacția), dar 

și cele cu un pregnant caracter comercial, cum ar fi: comisionul, consignația, expediția, reportul, 

agenția, contul curent bancar. 
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La interferența dintre drept și economie, prilejuită chiar de această nouă abordare unitară a 

raporturilor juridice obligaționale, analiza economică a contractului reprezintă, recent, o arie de 

cercetare fertilă, în care au fost deja elaborate câteva teze de doctorat foarte valoroase, cercetarea 

continuându-se la acest nivel, urmărindu-se intensificarea acesteia la nivelul post-doctoral, 

respectiv la cel impus de cercetarea avansată, de excelență, în domeniu. 

Strâns legat de dreptul civil, dreptul bancar, în privința raporturilor juridice de drept privat, 

s-a preocupat și continuă să se preocupe de subiecte de cercetare de larg interes și de mare 

actualitate, precum: supra-îndatorarea consumatorilor de credite; creditul bancar; raportul dintre 

creditorul bancar și insolvența/insolvabilitatea debitorului; introducerea monedei unice europene 

in România ș.a. 

Dreptul societar va fi reprezentat, în planul de cercetare al Departamentului, cu teme 

privind: principiile dreptului societar; guvernarea corporatistă; responsabilitatea socială 

corporativă; grupul de societăți.  

În materia dreptului proprietății intelectuale, cercetarea va avea în vedere tema centrală a 

înfăptuirii unui Cod al proprietății intelectuale și, în acest sens, se va preocupa de mecanismele 

proprietății intelectuale în vederea armonizării regulilor protecției juridice a creațiilor intelectuale. 

Dreptul muncii și protecției sociale va avea ca teme principale de cercetare: contractul 

individual și cel colectiv de muncă; pensiile și sistemul public de pensii; formarea profesională a 

salariatului. 

Dreptul privat substanțial se dezvoltă în ritmul în care o face tehnologia. Astfel, una dintre 

noile arii de cercetare în domeniu, care va face obiect al preocupării unora dintre membrii 

Departamentului, o constituie aria dreptului comunicațiilor și al noilor tehnologii, în care teme 

predilecte de cercetare vor fi: drepturile comunicării - stadiul actual al dezvoltării acestora, relaţia 

drepturi ale comunicării - democraţie, mass-media, drepturi fundamentale; mijloacele comunicării 

în masă; etica în comunicare; cadrul de reglementare al comunicațiilor electronice; internetul.  

În materia dreptului internațional privat, teme predilecte de cercetare vor constitui: 

litispendenţa şi conexitatea între litigii aflate pe rolul unor instanţe de judecată din state membre 

diferite ale Uniunii Europene; titlul executoriu european; executarea silită transfrontalieră – 

instrument de consolidare a creditului; reglementările dreptului Uniunii Europene în materie. 

Dreptul fiscal, în dimensiunea sa națională, astfel cum a fost jalonat în actualele Cod fiscal 

și Cod de procedură fiscală, în doctrina și în jurisprudența în materie, dar și în alte state europene, 

a căror reglementare în domeniu a avut ca surse de inspirație aceleași surse din care s-a inspirat și 

legiuitorul român, constituie o altă direcție de cercetare în cadrul Departamentului de Drept privat. 

Astfel, se va cerceta în domeniu, în special, în materiile: dublei impozitări și a impozitării reduse; 

practicilor fiscale agresive de erodare a bazei de impozitare și de transfer al profiturilor; fiscalitatea 

internațională și unională; drepturile contribuabililor; măsurile adoptate la nivel internațional și al 

UE în ultimul deceniu, modul în care sunt preluate și aplicate de către state, eficiența acestora, dar 

și compatibilitatea acestora cu sistemul de protecție a drepturilor și libertăților contribuabililor.  

Dreptul mediului constituie de asemenea, un subiect de cercetare de mare importanță în 

actualul context climatic. Astfel, printre subiectele abordate se vor număra, în special: dezvoltarea 

sustenabilă pe plan intern și internațional; responsabilitatea socială corporativă în domeniu; relația 

dintre dreptul mediului și drepturile omului; principiile dreptului mediului; răspunderea pentru 

atingerile aduse mediului; tehnicile de protecție a mediului. 

Contractele administrative, principiile care le guvernează atribuirea, interpretarea și 

executarea acestora, modul de soluționare a litigiilor derivate din astfel de contracte vor reprezenta 

teme principale de cercetare în materia dreptului contractelor administrative. 
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Dreptul consumului reprezintă, deopotrivă, o arie de cercetare de actualitate, în 

considerarea dezvoltării continue și schimbării modului de abordare, la nivel european și național, 

a raporturilor juridice dintre profesioniști și consumatori, sens în care, în această sferă, vor constitui 

teme principale de cercetare: ordinea publică economică de protecție; evoluția politicilor Uniunii 

Europene în domeniu; pregătirea, finanțarea și realizarea actului de consum; cadrul instituțional 

intern; soluționarea litigiilor dintre consumatori și profesioniști. 

O altă direcție principală de cercetare avută în vedere în cadrul Departamentului de Drept 

Privat privește Dreptul procesual civil, în dimensiunea sa națională, astfel cum a fost jalonat în 

actualul Cod de procedură civilă, în doctrina și în jurisprudența în materie, dar și în alte state 

europene, a căror reglementare în domeniu a avut ca surse de inspirație aceleași surse din care s-a 

inspirat și legiuitorul român. Vor constitui obiect al cercetării, printre altele: evoluția modului de 

organizare și desfășurare a procesului civil, garanțiile procesuale puse de către legiuitor la 

dispoziția justițiabililor pentru realizarea, cu ajutorul forței coercitive statale, a drepturilor lor, 

respectiv pentru protejarea intereselor lor legitime, competența instanțelor judecătorești, judecata 

în primă instanță, căile de atac și judecata în cadrul acestora, executarea silită.  

În fine, domeniul Dreptului concurenței nu este și nu poate fi neglijat ca direcție principală 

de cercetare în cadrul Departamentului de Drept privat. În această materie, vor constitui subiect al 

preocupărilor, în special, problemele legate de: relația dintre dreptul concurenței și cel al 

consumului; acordurile, deciziile și practicile concertate; abuzul de poziție dominantă; legislația 

antitrust; prevenirea și investigarea cartelurilor; fuziuni și achiziții; concentrările economice; 

sisteme de distribuție; ajutoare de stat; drept public european în materie. 

 

 Identificarea unor direcții noi de cercetare, eventual interdisciplinare sau pluri-disciplinare, 

care să răspundă cât mai bine cerințelor mediului profesional juridic, în primul rând, dar și 

celui economic și de afaceri, social și politic, respectiv administrativ 

 

Se au în vedere aici nu numai ramurile emergente de drept, ci și cele tradiționale, în care 

pot fi identificate direcții de cercetare ce nu au fost încă abordate, care se pretează, în special, 

finanțării în cadrul programelor naționale de finanțare a cercetării, dar și în cel al celor europene. 

 

 Stabilirea unor direcții strategice de cercetare, cu potențial de excelență 

 

Toate direcțiile de cercetare mai sus identificate sunt candidate cu șanse reale și egale la 

cercetarea de excelență și vor fi sprijinite și încurajate ca atare.  

Unele dintre acestea contribuie la creșterea vizibilității și a prestigiului Facultății, respectiv, 

implicit, al Universității, pe plan intern, dezvoltând un puternic caracter național, cum sunt ariile 

de cercetare dedicate instituțiilor tradiționale din dreptul civil, nefiind însă, nici acestea, restrânse 

la arealul național de realizare și diseminare a rezultatelor cercetării, putând și trebuind a fi 

identificate soluții de promovare pe plan internațional. 

Totuși, există câteva direcții strategice de cercetare cu o deschidere netă spre 

internaționalizarea procesului științific, atât în privința derulării efective a acestuia, cât și în aceea 

a posibilității publicării rezultatelor cercetării în publicații internaționale relevant indexate, în 

volume colective și chiar și în volume individuale (monografii, tratate) editate de către edituri de 

prestigiu din străinătate. Este vorba aici despre: dreptul bancar, dreptul creditului, dreptul fiscal, 

dreptul asigurărilor, dreptul european al afacerilor, dreptul internațional privat, dreptul mediului, 
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dreptul constituțional, dreptul comunicațiilor și al noilor tehnologii, dreptul comerțului 

internațional, dreptul consumului, dreptul concurenței.  

 

 

 

III. STRATEGIA DEPARTAMENTULUI DE DREPT PUBLIC DIN CADRUL FACULTĂȚII 

DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA – ÎN MANDATUL 2020 – 

2024 

 

Obiectiv strategic: Creşterea performanţelor didactice (pedagogice) şi de cercetare ştiinţifică 

a cadrelor didactice din cadrul Departamentului, în corelaţie cu aşteptările legitime ale 

acestor cadre didactice, legate de propriul parcurs profesional  

Acest obiectiv strategic implică cel puțin trei instrumente de operationalizare:  

a) dialogul onest, purtat - susţinut şi fără sincope – între Directorul Departamentului şi 

fiecare cadru didactic angajat în această structură;  

b) asumarea de către fiecare cadru didactic angajat al Departamentului a unei cercetări 

ştiinţifice proprii, dar şi a uneia în colectiv, împreună sau alături de alte cadre didactice din 

acelaşi Departament, din Departamentul de Drept Privat al Universităţii de Vest din Timişoara 

şi, nu în ultimul rând, din Departamentele unor reputate Facultăţi de Drept din România 

(Bucureşti, Cluj Napoca, laşi, Sibiu, Craiova), dar şi din străinătatea occidentală;  

c) motivarea cadrelor didactice, în ceea ce priveşte propriul lor parcurs profesional, cu 

respectarea principiului rezultatele cercetării condiționează promovarea, astfel încât 

meritocraţia să rămână croma fundamentală a activității Departamentului.  

Obiectiv strategic: Creşterea interesului studenţilor pentru disciplinele de drept public, 

a licențiaţilor în drept pentru masteratele gestionate cu concursul Departamentului şi a 

masteraţilor pentru urmarea de studii universitare doctorale în discipline circumscrise 

dreptului public  

(...) Eforturile depuse în interiorul Departamentului în direcția realizării unei serioase cercetări 

ştiinţifice în domeniul teoriei dreptului, al dreptului constituţional şi al dreptului administrativ au 

fost, în perioada 2011-2019, remarcabile. Se cuvin a fi menţionaţi, în acest loc, colegii prof. univ. 

dr. Anton TRĂILESCU, prof. univ. dr. Mircea Criste, lect. univ. dr. Andreea Vertes, lect. univ. dr. 

Dana Diaconu, lect. univ. dr. Violeta Stratan.  

Desigur că şi alte discipline de drept public joacă un rol major în definirea unei serioase Facultăţi 

de Drept şi, implicit, a Departamentului căruia acestei discipline îi sunt circumscrise. Dreptul 

internațional public, dreptul instituţional al Uniunii Europene, dreptul penal, dreptul procesual 

penal, dreptul financiar şi fiscal sunt doar câteva din aceste discipline. În cadrul Departamentului 

de Drept Public, mai toate acestei discipline s-au bucurat de eforturile de cercetare, asumate de 

foarte distinşii colegi prof. univ. dr. Valentin Constantin, conf. univ. dr. Lucian Bojin, conf. univ. 

dr. Raluca Bercea (dreptul instituţional al Uniunii Europene), conf. univ. dr. Flavius Ciopec 

(dreptul procesual penal), conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca, lect. univ. dr. Voicu Puşcaşu şi lect. 

univ. dr. Laura Maria Stănilă (dreptul penal).  
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Independent de aspectele de mai sus, este evident faptul că ambientul de veritabilă academicitate, 

în care s-a desfăşurat cercetarea ştiinţifică la nivelul Departamentului de Drept Public, în perioada 

2011-2019 s-a datorat, deopotrivă, cel puţin altor doi factori instituţionali de decizie: a) domnului 

Rector al Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea şi echipei manageriale 

pe care acesta a coordonat-o; b) domnului Decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universității de 

Drept din Timişoara, prof. univ. dr. Lucian Bercea şi echipei manageriale pe care acesta a 

coordonat-o. în această privinţă (ca şi în multe altele), colaborarea şi dialogul instituţional purtat 

între Departamentul de Drept Public, prin Directorul său, pe de-o parte, conducerea Universităţii 

şi cea a Facultăţii, pe de altă parte, au făcut posibilă atingerea unor rezultate excepţionale în 

domeniul cercetării ştiinţifice, la nivelul acestui Departament.  

În viitor, scopul este acela de a-i încuraja pe studenţii, posibilii masteranzi şi posibilii doctoranzi 

ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, să manifeste un din ce în ce 

mai mare interes pentru dreptul public, respectiv pentru disciplinele universitare circumscrise 

acestui domeniu de cunoaştere.  

Strategia de dezvoltare a Departamentului de Drept Public al Universităţii de Vest din 

Timişoara, Facultatea de Drept, 2020-2024  

Strategia de dezvoltare propusă pentru perioada 2020-2024 acoperă următoarele teme majore:  

1. Activitatea didactică;  

2. Activitatea de cercetare;  

3. Activitatea publicistică şi de diseminare a rezultatelor cercetării asumate;  

4. Baza materială şi managementul financiar aferent Departamentului;  

5. Resursele umane;  

6. Vizibilitatea internaţională.  

 

Activitatea de cercetare:  
- stimularea cercetării individuale şi colective, precum şi atragerea în această activitate a 

studenţilor de la ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat;  

- sprijinirea iniţierii unor proiecte de cercetare la nivelul Departamentului;  

- monitorizarea susținută a planurilor individuale de cercetare şi integrarea acestora în direcții 

comune de cercetare, asumate de Departament;  

- sprijinirea proiectelor aflate deja în derulare;  

- promovarea Centrului de Studii şi Cercetări Juridice, organizat la nivelul Facultăţii;  

- crearea unui sistem performant de colectare şi conservare a datelor privind activitatea de cercetare 

asumată de toate cadrele didactice şi de cercetare din cadrul Departamentului;  

- fructificarea surselor de documentare biblioteca facultăţii.  

 

Activitatea publicistică şi de diseminare a rezultatelor cercetării asumate:  
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- stimularea activităţii de publicare în reviste de specialitate, cu prestigiu recunoscut în ţară şi/sau 

în străinătate;  

- stimularea publicării volumelor colective la edituri recunoscute din ţară sau din străinătate;  

- sprijinirea revistei Facultăţii;  

- implementarea unui sistem de peer-review la nivelul departamentului, pentru lucrările pe care 

cadrele didactice intenţionează să le publice în reviste de prestigiu din străinătate;  

- încurajarea diseminării utile şi eficiente a rezultatelor cercetării, atât din perspectiva comunităţii 

ştiinţifice interesate, cât şi din cea a cadrelor didactice, ţinute, pentru a promova, să acumuleze un 

punctaj minim obligatoriu.  

 

Vizibilitatea internatională:  

- continuarea tradiției de organizare a conferinţelor tematice şi bi-anuale, organizate la nivelul 

Facultăţii;  

- atragerea a cât mai mulți invitaţi din străinătate la conferințele Facultăţii;  

- stabilirea de legături profesionale - personale şi/sau instituţionale - cu cadre didactice, 

departamente şi facultăți echipolente, din ţară şi/sau străinătate;  

- creşterea numărului de articole publicate în reviste indexate Web of Science;  

- creşterea indexurilor de citare pentru toţi membrii departamentului.  

 

 

PLANUL DE CERCETARE AL DEPARTAMENTULUI DE DREPT PUBLIC DIN 

CADRUL FACULTĂȚII DE DREPT A UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA, 

2020-2024 
 

Planul de cercetare ştiinţifică al Departamentului de Drept Public al Facultăţii de Drept din cadrul 

Universităţii de Vest din Timişoara este elaborat în concordanţă cu Planul Strategic al Facultăţii 

de Drept şi Strategia de cercetare a Universităţii de Vest din Timişoara.  

 

Principalele obiective ale derulării activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului de 

Drept Public din cadrul Facultăţii de Drept a Universității de Vest din Timișoara vizează: 

 

PE TERMEN LUNG: 
- dezvoltarea unui mediu de cercetare performant şi atractiv pentru specialiști, dar şi pentru 

tinerii cercetători din rândul masteranzilor şi doctoranzilor (crearea de echipe multidisciplinare); 

- organizarea şi susţinerea activităţii cercurilor ştiinţifice ale studenţilor şi masteranzilor; 

- promovarea excelenței în ceea ce privește rezultatele cercetării științifice şi valorificarea 

acestor rezultate prin publicaţii (tratate, monografii, manuale (publicate la edituri de prestigiu în 

domeniul juridic, din țară și din străinătate), articole şi studii de specialitate în reviste (recunoscute 

pe plan național şi internaţional), participări la congrese, conferinţe, simpozioane, sesiuni de 

comunicări relevante pentru cercetarea în domeniul juridic; 

- realizarea cercetării din fonduri proprii, din granturi câştigate prin competiţii naţionale şi 

internaţionale şi din alte surse de finanţare (contracte de cercetare încheiate cu agenţii economici, 

cu instituţii publice şi cu alte organizaţii similare); 

- participarea Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara la conceperea şi 

derularea unor proiecte de cercetare de tip grant, a unor programe internaţionale de cercetare 
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ştiinţifică, a unor contracte de cercetare, având ca parteneri instituţii de învăţământ superior de 

profil similare, autorităţi sau instituţii publice ori unităţi economice; 

- stimularea atragerii de fonduri pentru cercetare din granturi şi a formării echipelor de 

cercetare în cadrul proiectelor finanţate la nivel naţional sau european; 

- asigurarea unei infrastructuri adecvate cercetării în domeniul juridic; 

- organizarea cercetării ştiinţifice (cu prioritate a cercetărilor intra-, inter- și trans-disciplinare) 

pe cele două paliere; cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă; 

- desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în mod individual sau colectiv, de către 

personalul didactic şi de cercetare titular şi asociat din cadrul Departamentului, masteranzi, 

doctoranzi, cercetători postdoctorali, la nivelul UVT sau în colaborare cu universităţi şi institute 

de cercetare științifică naţionale şi internaţionale; 

- dezvoltarea colaborării Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara cu Centrul 

European de Studii şi Cercetări Juridice  şi institute de cercetare din ţară şi din străinătate; 

- consolidarea parteneriatelor cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare din ţară şi din 

străinătate. 

 

 

 

PE TERMEN MEDIU ŞI SCURT: 
- crearea şi dezvoltarea unor centre de cercetare în sfera dreptului public, a dreptului comparat, 

a dreptului penal și a dreptului procesual penal; 

- valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi creşterea vizibilităţii Departamentului la nivel 

naţional, european și internațional; 

- crearea şi implementarea unui mecanism de evaluare şi validare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice desfăşurate de către cadrele didactice ale Departamentului; 

- creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică în activitatea de evaluare academică a 

personalului didactic al Departamentului, cu efecte determinante în politica de promovare; 

- identificarea şi atragerea unor noi surse de finanţare a cercetării ştiinţifice;  

- accesarea fondurilor de finanţare a proiectelor de cercetare în domeniile de interes pentru 

cadrele didactice ale Departamentului; 

- implicarea activă a tinerilor masteranzi şi doctoranzi - ca membri în echipe de cercetare - în 

derularea unor proiecte/programe de cercetare ştiinţifică; 

- stabilirea unor parteneriate la nivel naţional şi la nivel european (realizarea unor protocoale 

de colaborare între Departamentul de Drept Public din cadrul Facultății de Drept a Universităţii de 

Vest din Timişoara şi structurile echipolente din alte universităţi din ţară şi din străinătate), în 

vederea elaborării şi implementării în comun a unor proiecte/programe de cercetare ştiinţifică. 

 

 


