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 Subsemnatul, conf.univ.dr. Ovidiu Ioan Dumitru, cadru didactic la Facultatea de Drept a 

Academiei de Studii Economice din București, decan interimar al acestei facultăți în perioada iulie 

2020 – ianuarie 2021, propun următorul plan managerial pentru Facultatea de Drept pentru 

perioada 2021-2024, pentru care candidez la funcția de decan. 

 

Misiunea Facultatii de Drept este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, precum şi de 

a crea competenţe, prin dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare pentru membrii 

comunităţii universitare. Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice 

comunităţi academice în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice 

primează, împreună cu preponderenţa unei culturi bazate pe excelenţă.  

Prin programele de învăţământ de nivel universitar, Facultatea de Drept iși propune să 

formeze specialiști cu un orizont de cunoastere mai larg, care să le permita soluționarea 

problemelor variate și complexe cu care se vor confrunta în activitatea lor practică (pregatire în 

științele juridice propriu-zise, cunoștinte economice, pregătire psiho-socială).  

Misiunea Facultății de Drept se subsumează misiunii ASE care este una de cercetare 

avansată și educație și răspunde cerințelor societale prin: programe de studii de înaltă calitate pe 

toate ciclurile și în toate formele pregătirii universitare și postuniversitare; generarea de cunoaștere 

avansată; sprijinirea dezvoltării și afirmării celor mai performanți studenți și cercetători în 

domeniul științelor juridice, economice și administrative, precum și în alte subdomenii ale științelor 

sociale și umaniste.  

 

 

 



 

 

 Subsemnatul, Ovidiu Ioan Dumitru, am fost coordonator al echipei din cadrul 

Departamentului de Drept care a lucrat la proiectului autorizării celei mai noi facultăți din cadrul 

Academiei de Studii Economice, proiect inițiat și susținut de Rectorul universității, domnul prof. 

univ. Dr. Nicolae Istudor și doresc a menționa că, deși sunt cadru didactic de peste 15 ani în această 

instituție, trecând prin toate gradele didactice până la cel actual, nu am apreciat niciodată în această 

perioadă o sarcină ca fiind mai grea precum cea din anul 2019 când am fost numit de conducerea 

de la acel moment a Departamentului ca membru coordonator al unei comisii de specialitate care 

să pregătească dosarul de autorizare a unei facultăți de drept.  

 Pentru un absolvent de științe juridice, care a practicat pentru o lungă perioadă avocatura, 

care, la un moment dat, a ales să se transfere, pentru câțiva ani, în banca legiutorului și care, în 

paralel, s-a adresat studenților în calitate de cadru didactic la discipline de drept nu poate să fie 

decât o mare onoare să participe la construcția unei noi școli publice de drept, cu atât mai mult, 

când acesta a avut rolul de a coordona activitățile echipei care a construit planul de învățămând pe 

care generații viitoare de juriști îl vor parcurge.  

 În februarie 2020 am primit vizita comisiei ARACIS care, după o minuțioasă analiză, ne-

a dat vestea minunată că proiectul nostru a primit aviz pozitiv și își poate demara activitatea, 

moment care pentru mine a reprezentat un punct crucial nu doar în cariera mea didactică sau de 

jurist, dar, și în viața mea, cu greu realizând, ulterior, că sunt parte a unui grandios desen care poate 

lăsa urme însemnate în sistemul juridic și educațional românesc. 

 Au urmat luni dificile în care am lucrat, în calitate de Decan interimar, împreună cu toți 

colegii din Departamentul de Drept, dar și din Academia de Studii Economice București, la punerea 

în aplicare a primilor pași din construcția desenată la începutul anului, iar munca noastră a fost 

răsplătită printr-un număr neașteptat de mare de candidați pe loc și prin începerea anului 

universitar, din păcate online din cauza restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii COVID-

19, cu primele generații de studenți la studiile de licență și de masterat, iar, în timp ce scriu aceste 

rânduri, ne pregătim să încheiem o campanie de succes de promovare a primului nostru program 

postuniversitar ”Drept fiscal al afacerilor” prin care vom avea mult mai mulți cursanși decât ne-am 

propus cand l-am inițiat și propus Consiliului de Administrație și Senatului ASE. 

 V-am prezentat mai sus doar câteva motive și pași care m-au adus în situația actuală de a 

candida la funcția de Decan a Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice 

București, una la a cărei construcție am participat cu ideile, timpul, dar, mai ales sufletul, iar în 

rândurile de mai jos vreau să vă prezint si planul meu pentru următorii ani. 

Încă de la început trebuie precizat faptul că Facultatea de Drept din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București a luat ființă din dorința membrilor ei de a oferi tinerilor o nouă 



 

 

viziune în abordarea studiului dreptului, un mediu novator în concordanță cu complexitatea 

societății contemporane, cu provocările pe care le implică digitalizarea și globalizarea deopotrivă. 

Pornind de la aceste realități, Facultatea de Drept își propune să ofere studenților săi o gamă 

variată de programe de studii, adaptate celor mai noi cerințe ale societății actuale, construite într-

un context pluridisciplinar și, mai ales interdisciplinar, care să permită o formare profesională 

complexă prin dobândirea de cunoștințe, abilități și valori specifice profesiilor juridice, îmbinate 

armonios cu informații și deprinderi din alte domenii de studiu - cum sunt cele din sfera științelor 

economice, ale administrației publice etc. 

În deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice, 

Facultatea de Drept își propune să devină un pol regional al educației și cercetării științifice în 

domeniul științelor juridice, prin organizarea unor programe de studii juridice în concordanță cu 

standardele actuale de calitate stabilite de Uniunea Europeană, prin elaborarea unor curricule 

universitare adaptate mutațiilor de pe piața forței de muncă, care să asigure absolvenților 

competențele și calificarea necesară desfășurării oricărei profesii cu profil juridic atât la nivel 

național, cât și la nivel european și care să răspundă provocărilor cu care se confruntă societatea 

secolului XXI. 

Facultatea de Drept, membră cu drepturi depline a Academiei de Studii Economice 

împărtășește pe deplin viziunea instituțională de a fi „recunoscută drept unul dintre liderii 

educației universitare și cercetării” în domeniul științelor juridice, asumându-și misiunea de a 

„pregăti generațiile viitoare, de a contribui la dezvoltarea cercetării de top, la formarea elitelor 

mediului socio-economic şi de a dezvolta competențe avansate în domeniul științelor juridice, 

necesare pentru a susține dezvoltarea unei societăți și a unei economii competitive, detaliată pe 

trei paliere fundamentale: misiunea educațională, misiunea de cercetare, misiunea pentru 

comunitate. 

 Consecventă viziunii sale academice și realizării misiunii asumate, Facultatea de Drept-

ASE își coordonează întreaga activitatea pe valorile fundamentale precizate în art.6 din Carta ASE, 

anume „profesionalism – orientarea către excelenţă, desfășurarea activităților universitare cu 

rigurozitate; responsabilitate – asumarea răspunderii, asigurarea credibilității, acceptarea 

consecințelor acțiunilor proprii; integritate – devotament față de adevăr, onestitate, cinste şi 

onoare, în acord cu Codul de deontologie şi etică profesională; dedicare – pasiune şi entuziasm 

în desfăşurarea actului educaţional şi de cercetare;loialitate – ataşament faţă de elementele 

definitorii ale culturii organizaţionale a universităţii; încredere – abilitatea și îndrăzneala de a 

crede în noi înșine și în capacitatea de a reuși.” 



 

 

Din postura de Decan al facultății voi urmări cu perseverență aducerea la îndeplinire a 

misiunii facultății, în acord cu viziunea instituțională, voi depune toate eforturile pentru asigurarea 

unui cadru optim de desfășurare a unui proces educațional performant, în vederea pregătirii 

studenților pentru profesiile juridice, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Carta Academiei 

de Studii Economice din București și prin angajamentele manageriale ale Rectorului, Senatului 

ASE și ale Consiliului de Administrație.  

În vederea atingerii acestui obiectiv strategic am dezvoltat o serie de direcții fundamentale 

de acțiune pentru comunitatea noastră. 

Sunt pe deplin conștient de faptul că o membrii comunității noastre academice reprezintă o 

premisă absolut necesară pentru creșterea nivelului de performanță, în sfera educației și cercetării 

științifice. Voi urmări crearea unui mediu de emulație intelectuală, bazat pe schimburi de idei și 

know-how științific și educațional, pe transparență instituțională specific democrației universitare, 

înțeleasă drept fundament al conduitei noastre academice. Voi încuraja dialogul între cadre 

didactice din generații diferite în vederea dezvoltării unei culturi a incluziunii și unui climat de 

încredere.  

Mai mult, voi întreprinderi demersuri instituționale de susținere și promovare a tinerelor 

cadre didactice și de cercetare, pentru încurajarea celor mai valoroși absolvenți ai facultății în 

comunitatea noastră academică. 

Cum activitatea de cercetare asigură prestigiu academic instituției noastre, voi milita ca 

membrii comunității noastre academice să se implice în desfășurarea cercetării științifice 

fundamentale sau aplicate, urmând ca rezultatele să fie rapid transmise spre mediul de afaceri sau 

valorificate în activitatea de formare a studenţilor. 

În calitate de Decan voi promova un management participativ, prin implicarea corpului 

profesional de elită al Facultății de Drept, prin translatarea structurilor de gândire juridică 

procesului de soluționare a diverselor probleme de organizare instituțională, de evaluare normativă, 

de conturare a unor structuri meritocratice.  

În plus, facultatea noastră fiind la început de drum, traversează o perioadă de consolidare a 

identității instituționale, de identificare a spiritului de comunitate în care sunt angrenați membrii 

săi – studenți și cadre didactice deopotrivă. De aceea, se cuvine ca membrii corpului academic să 

fie implicați în mare măsură în toate reformele instituționale. Toate inițiativele colegilor privind 

activitatea şi funcționarea facultății vor fi analizate și larg dezbătute urmând ca, în urma analizelor 

întreprinse să fie adoptate cele mai potrivite măsuri, cu distribuirea rolurilor privind conceperea, 

structurarea, stabilirea şi implementarea acestora. 



 

 

În acest sens, procesul de management instituțional va implica toți membrii conducerii 

facultății, atât decanul dar și prodecanii, care vor supraveghea și controla fiecare direcție de acțiune 

stabilită la nivelul facultății. 

Membrii echipei de conducere vor sprijini proiectele valoroase inițiate de cadrele didactice 

sau de studenții facultății. În acest scop vor fi organizate conferinţe, workshop-uri, mese rotunde, 

sesiuni de discuţii, la care vor fi invitați să participe personalităţi de marcă a mediului științific și 

cultural, profesori reputaţi ai altor facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București, în beneficiul studenţilor Facultăţii de Drept şi al deschiderii orizontului lor cultural. Ne 

vom strădui să susținem incluziunea în viața academică și profesională a studenților noștri, 

considerați parteneri egali. 

Vom valorifica cât se poate de bine extraordinarele avantaje ce decurg din apartenenţa la 

Academia de Studii Economice – cea mai prestigioasă instituție de învățământ universitar 

economic din România-, care reuneşte la cel mai înalt nivel ştiinţific specializări foarte variate ale 

domeniului economic, ceea ce îi conferă un potenţial unic de formare şi cercetare inter- şi trans- 

disciplinară şi de a accede spre topurile evaluărilor academice internaţionale. 

Programele de studiu interdisciplinare ce pot fi organizate cu cooperarea altor facultăţi din 

cadrul ASE au avantajul de a putea accesa axe prioritare de finanţare publică sau privată, de a oferi 

pe piaţa serviciilor educaţionale perspective integrate de formare, iar pe piaţa muncii specialişti 

capabili să abordeze soluționarea diverselor probleme într-o manieră integrativă. 

Prin tot ceea ce întreprindem, noi, membrii comunității juridice din cadrul Academiei de 

Studii Economice din București, urmărim o implicarea efectivă a facultății în viața comunității, 

prin furnizarea de servicii și soluții, bazate pe transfer de cunoștințe și expertiză profesională. 

 

Direcțiile de acțiune privind consolidarea și dezvoltarea Facultății de Drept 

 

Fără a avea pretenția realizării unui program managerial exhaustiv, care să abordeze în 

detaliu complexitatea aspectelor pe care le implică funcția de Decan, am identificat cele mai 

semnificative aspecte ale priorităților conducerii Facultății de Drept, pe care le-am structurat pe 

cele trei direcții de acțiune: educație, cercetare, implicare în comunitate. 

Astfel, în concordanță cu obiectivele înscrise în Carta Academiei de Studii Economice, 

Facultatea de Drept urmărește să pregătească generațiile viitoare, să contribuie la dezvoltarea 

cercetării de top, la formarea elitelor și să dezvolte competențe avansate în domeniul științelor 

juridice necesare pentru a susține dezvoltarea unei societăți competitive. 



 

 

 În încercarea de a stabili liniile directoare ale planului de management am identificat și 

doresc a vă prezenta trei direcții majore de dezvoltare: 

a) Misiunea educațională: pregătirea studenților pentru a gândi critic și constructiv în moduri 

care îmbină o viziune sistemică, integrativă și de perspectivă cu explorarea la un nivel 

detaliat și profund; 

b) Misiunea de cercetare: contribuția la crearea, îmbunătățirea și aplicarea cunoașterii, 

stimularea creativității, încurajarea inovării și rezolvarea unor probleme concrete din 

domeniul juridic și social; 

c) Misiunea pentru comunitate: conlucrarea cu comunitatea locală, națională și regională dn 

care facem  parte prin cunoașterea provocărilor cu care se confruntă acestea și oferirea de 

soluții care să contribuie la rezolvarea acestora și la progresul comunității. 

 

MISIUNEA EDUCAȚIONALĂ 

Obiectivul strategic al activității didactice constă în pregătirea studenților pentru a gândi 

critic și constructiv în moduri care îmbină o viziune sistemică, integrativă și de perspectivă cu 

explorarea la un nivel detaliat și profund. 

Fără putință de tăgadă pregătirea studenților, a masteranzilor și doctoranzilor Facultății de 

Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București reprezintă prioritatea absolută a 

mandatului meu în funcția de Decan al acestei facultăți.  

Activitatea didactică trebuie să faciliteze procesul de învăţare şi de deprindere a 

competențelor necesare desfășurării profesiei juridice, respectiv a capacității de aplicare în practică 

a cunoștințelor teoretice acumulate în cadrul desfășurării activităților de curs și de seminar.  

Cadrele didactice implicate trebuie să utilizeze metode moderne de predare, să aibă 

abilitatea folosirii platformelor on-line pentru publicarea cursurilor în format electronic, teste, 

studii de caz, iar contextul actual ne-a arătat cât de importante sunt abilitățile digitale în procesul 

educațional.  

În acest sens, voi iniția un proces de pregătire a membrilor facultății noastre în utilizarea și 

mai accentuată a noi metode digitale de predare, precum înregistrarea video a notelor de curs și 

postarea lor pe platforma blended learning, dar și a altor instrumente care se vor dovedi utile în 

procesul educațional. 

Programele de studii organizate de facultate și cadrele didactice care le implementează 

trebuie să asigure îmbinarea nivelului ridicat a calității informației cu exigența examinării, astfel 

încât absolvenții noștri să promoveze cu rezultate apreciate examenele de admitere organizate de 



 

 

corpurile profesionale din domeniul juridic și să poată, cu ușurință, să se insereze pe piața 

serviciilor juridice sau în alte profesii în exercitarea cărora sunt necesare cunoștințe juridice.  

Licența 

Încă din primul an de studiu al primei noastre generații, am urmărit cu atenție atât selecția 

cadrelor didactice care predau disciplinele specifice anului 1 licență, combinând experiența 

reputaților titulari de curs cu implicarea activă și dinamică a tinerelor cadre didactice care au preluat 

activitatea de seminar, urmărind cu atenție atât construirea de echipe competente și competitive în 

actul educațional, dar și diseminare de cunoștințe fundamentale. Această activitate a implicat 

prezența activă, în mediul online, pentru moment, a echipei de conducere a facultății, prin evaluări 

periodice a activității cadrelor didactice și îmi propun a continua acest mod de lucru bazat pe 

supervizare actului educațional. 

O pregătirea superioară a studenţilor nu se poate realiza decât prin implicarea activă și 

constructivă a corpului profesoral care valorifică în procesul de diseminare a cunoștințelor cele mai 

noi rezultate ale cercetării științifice în domeniu. În aces scop, vom aplica o politică activă de 

recrutare a personalului didactic şi a personalului didactic asociat bine pregătit, care să urmărească 

poziționarea comunității Facultăţii de Drept în vârful ierarhiei naţionale a învăţământului şi 

cercetării în domeniul juridic. 

Primele măsuri din mandatul de Decan vor fi pe de-o parte de evaluare finală a modului 

cum a decurs activitatea didactică a primului an de studiu, dar și de selectare a cadrelor didactice, 

atât pentru activitățile de curs, cât și de seminar pentru următorul an de studiu, atât din cadrul 

corpului profesoral existent, dar și din afara Universității prin încheierea de contracte cu plata cu 

ora sau scoaterea la concurs de posturi noi, acestea din urmă fiind necesare a acoperi în special 

acele discipline pentru care nu există deja specialiști în cadrul instituției. 

Doresc a menționa că viziunea mea este ca deschiderea către alte cadre didactice din afara 

instituției trebuie să se producă treptat și cu accent pe posturi de asistent, în acest moment 

Departamentul de Drept fiind deficitar din acest punct de vedere. Mai mult, construcția unei noi 

școli de drept presupune și construcția unei noi echipe, prin îmbinarea expertizei cadrelor didactice 

prezente mulți ani la catedră cu dinamismul și creativitatea aduse de noua generație de tineri 

profesori de drept. 

În acest sens, vom invita constant cadre didactice apreciate din alte instituții din România 

și chiar din afara țării care să se adreseze studenților noștri pe diferite teme de actualitate, să 

conlucreze cu membri actuali ai facultății la proiecte de cercetare sau didactice, să preia, în calitate 

de cadre didactice asociate, activități didactice temporare, de semestru sau chiar fracții, oferind 



 

 

șansa unei mai bune evaluări a unei posibile colaborari viitoare permanente, implicit să ajute 

procesul de recrutare. 

Master 

În acest moment, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice are 

acreditat domeniul de Master printr-un program de studii cu o durată de 2 ani, care a fost dezvoltat 

pentru absolvenții de studii economice sau domenii similare cu o perioadă mai scurta a studiilor de 

licență, adaptate reformei produse prin Convenția de la Bologna. Acesta este intitulat Drept 

Antreprenorial și îmi propun atât dezvoltarea acestuia ca principal program de master adresat 

absolvenților care nu au studii juridice, remodelarea acestuia astfel încât să atragă antreprenori, 

manageri și alți specialiști prezenți în mediul de business interesați de a aprofunda cunoștințe 

juridice fundamentale activității lor curente, dar și inițierea de alte programe cu structura similară 

adresate celor care nu au licența în domeniul de studii - drept, care să le ofere cunoașterea noțiunilor 

fundamentale de drept, în vederea aplicării acestora domeniului specific în care profesează.  

Cu toate acestea, consider că se impune dezvoltarea unor programe de studii de master, pe 

lângă cel existent, adresate juriștilor, fie că vor veni din cadrul programului nostru de licență, fie 

de la alte facultăți de drept din București și din țară. Programele de Master ce vor fi propuse în 

viitorul apropiat vor avea durata de 1 an, venind în completarea studiilor de licență, fiind astfel 

atractive studenților juriști. Dar, pentru a face față concurenței destul de acerbă din acest domeniu, 

consider că trebuie să ținem cont de specificul Universității noastre și să folosim la maximum 

expertiza atât a colegilor juriști care au predat in ultimii zeci de ani discipline de drept în cadrul 

ASE, dar și a colegilor economiști, astfel oferind posibilitatea dezvoltării de programe 

interdisciplinare care să ofere o mai bună corelare cu piața muncii.  

De asemenea, vom analiza posibilitatea de a veni cu propuneri deja formulate de colegi în 

cadrul dezbaterilor interne pentru introducerea de masterate specializate, cum ar fi drept bancar, 

dreptul proprietăţii intelectuale, drept privat european şi comparat etc. 

Programe postuniversitare 

Cu privire la programele postuniversitare, Facultatea de Drept a dezvoltat deja primul 

său asemenea program, care există în oferta sa educațională, și anume Drept fiscal al afacerilor şi 

lucrează, în prezent, la cel de-al doilea, Dreptul penal al afacerilor. Acestea se adresează 

profesioniştilor interesaţi de aceste specializări sau răspund nevoilor recurente ale profesioniştilor 

care necesită participarea la cicluri de formare continuă. 

Viziunea mea cu privire la programele postuniversitare este că acestea trebuie să se 

adreseze mai mult practicienilor, cei care se înscriu la asemenea programe sunt motivați de 

conținutul disciplinelor studiate și de reputația lectorilor care le predau, iar pe de altă parte, va 



 

 

trebui să ținem cont de modul în care acestea se organizează, fiind de părere că un sistem modular, 

cu activități în afara unui program normal de lucru, cu accent pe componenta practică, dezvoltat în 

parteneriat cu organizații profesionale de profil vor atrage suficienți cursanți pentru a constitui nu 

doar modalități de studiere a unor domenii specifice, dar și platforme de interacțiune cu mediul 

profesional. 

Doctorat 

Studiile de doctorat au reprezentat, pentru multă vreme, cea mai bună carte de vizită a școlii 

de drept din cadrul Academiei de Studii Economice, Școala Doctorală Drept fiind una dintre cele 

mai apreciate din România, cu reputați coordonatori precum domnul prof.univ.dr. Ioan Traian 

Ștefănescu, doamna prof. univ. dr. Brândușa Ștefănescu, doamna prof. univ. dr. Cornelia Lefter, 

doamna prof. univ. dr. Smaranda Angheni, doamna prof. univ. dr. Magda Volonciu, domnul prof. 

univ. dr. Mihai Bădescu, doamna prof. univ. dr. Raluca Dimitriu și mulți alții care de-a lungul 

timpului au supervizat apreciate lucrări ale unor reputați juriști, fie din lumea academică, fie din 

rândul practicienilor. 

Dorința mea este de a continua frumoasa tradiție instituită de reputații noștri profesori și de 

a menține un standard ridicat al calității actului didactic și de cercetare printr-o atentă supervizare 

a activităților specifice, desigur, împreună cu Directorul Școlii Doctorale Dreot, domnul prof. univ. 

dr. Mihai Bădescu și a actualei echipe de coordonatori și, de ce nu, a viitorilor membri, având în 

vedere că dezvoltarea programelor de licență și de masterat conduc și la necesitatea  dezvoltării, 

cel puțin pe orizontală, și a domeniilor de studii doctorale. 

Relația cu studenții 

Încă din timpul mandatului de decan interimar am susținut ideea unei comunicări reale și 

intense cu studenții facultății cu privire la activitatea didactică, atât prin implicarea lor în activitățile 

de evaluare a cadrelor didactice astfel încât să avem un feed-back rapid al acestora, dar mai ales 

prin organizarea de programe destinate dezvoltării lor. Aceste programe au implicat sesiuni 

speciale de dezbateri pe diverse teme de actualitate cu invitați speciali, sesiuni cu prezența unor 

reputați juriști cu privire la carierele juridice ori sesiuni știinșifice studențești. Doresc a menționa 

că prezența și implicarea studenților a fost surprinzătoare, ținând cont de faptul că avem printre 

aceștia doar studenți de anul 1 licență și anul 1 master. Mai mult decât atât, cu ocazia demarării la 

nivelul universității noastre, ulterior unui nefericit atac cibernetic, a unui concurs de proiecte 

studențești pe tema ”Digitalizarea în ASE” mi-am asumat dificila sarcină de a organiza și în cadrul 

facultății noastre a unei secțiuni cu tema: ”Digitalizarea & drepturile și libertățile fundamentale”, 

iar prin implicarea activă a cadrelor didactice care au predat discipline cu o anumită corespondență 



 

 

cu tema în dezbatere, am reușit să ascultăm și să premiem lucrări de o înaltă ținută academică în 

contextul nostru actual, respectiv cu lucrări elaborate doar de studenți de anul 1. 

Îmi propun să-i sprijinim în continuare activ pe studenții noștri să participe la competițiile 

viitoare din cadrul universității noastre, dar și la alte tipuri de concursuri naţionale şi internaţionale, 

axate fie pe dezbateri/pledoarii, fie pe cercetare în anumite ramuri de drept, cu scopul principal de 

a le crea cadrul să experimenteze activități care le vor consolida bagajul de informații, dar și de a 

contribui, prin premiile câștigate, la prestigiul intern şi internaţional al noii noastre facultăţii.  

De asemenea, am demarat și, ulterior diminuării restricțiilor impuse de măsurile pentru 

prevenirea COVID-19 vom dezvolta, implicarea studenților în activități extracurriculare, în special 

împreună  cu organizații profesionale, vom demara stagiile de practică, asigurând o activitate atentă 

de tutoriat pentru a preveni eventuale probleme în relația cu partenerii de practică, îi vom susține 

în proiectele lor studențești și le vom asigura consultanța necesară în cadrul programelor de 

mobilitate. 

Cu privire la cifra de școlarizare, îmi propun creșterea acesteia în cadrul programelor de 

master, urmand ca pentru programul de licență, ulterior acreditării, să se decidă și asupra acesteia 

în sensul modificarii ei de la 150 la 300 de studenți. 

Mult mai important este însă gradul de retenție al studenților din anul 1 și reducerea riscului 

de abandon după primul an de studii, în prezent, deși a trecut doar un semestru, având deja 3 cereri 

de retragere. Îmi propun ca printr-o comunicare mai bună cu studenții și o înțelegere mai bună a 

problemelor cu care se confruntă în acest prim dificil an de studiu să reușim să reducem cât mai 

mult abandonul școlar, în special în cazul primei noastre generații, dar și a celor care vor veni în 

anii următori. 

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Facultatea de Drept a pus și va continua să pună la 

dispoziția acestora, în fiecare an, informații privind admiterea la Programele de licență, masterat și 

doctorat publicate atât pe site-ul ASE - www.ase.ro, al Facultății de Drept - www.drept.ase.ro, cât 

și în broșuri/pliante și alte materiale promoționale. 

Mai mult decât atât, Facultatea de Drept și-a asumat ulterior începutului de an universitar 

deschiderea mai multor căi de comunicare online cu studenții actuali, dar și cu posibili candidați, 

administrând mai multe platforme de social media, precum instagram, facebook, linkedin sau 

tweeter prin care se comunică atât activitatea curentă, dar și oferta educațională, iar acest proces 

de marketing online va continua și se va dezvolta, în funcție și de noile nevoie constatate în relația 

cu studenții. 

În concluzie, programele de studii organizate de Facultatea de Drept a Academiei de Studii 

Economice din București trebuie să ofere garanția că absolvenții noștri sunt pregătiți pentru 



 

 

exercitarea oricărei profesii juridice. Programul de licență al Facultății de Drept din cadrul ASE 

trebuie să ofere garanția că absolventul este pregătit pentru exercitarea oricărei profesii juridice. 

O direcţie distinctă de dezvoltare a ofertei educaţionale vizează adaptarea programelor de 

studii oferite de facultatea noastră la concurenţa cu instituţii academice de nivel similar, de mare 

prestigiu naţional şi internaţional. În contextul globalizării, dar mai ales al dezvoltării pieţei unice 

europene, cu implicații în special cu privire la libera circulație a persoanelor și a serviciilor,  mulți 

dintre studenții români sunt tot mai atraşi să-şi continue studiile postuniversitare în cadrul unor 

universităţi din străinătate, oferta educaţională mai atractivă şi perspectivele pe care le oferă pe 

piaţa globală a muncii fiind adesea elementele care îi conduc către o carieră în afara granițelor, iar 

în acest sens analizăm cu atenție posibilitarea de a construi programe de master cu dublă diplomă, 

cu predare în limbă străină, care să le ofere posibilitatea studenților noștri de a accesa mai facil cel 

puțin piața europeană. 

Facultatea noastră, fiind la început de drum, dar beneficiind de experienţa în domeniul 

educaţiei a Academiei de Studii Economice (de peste 100 de ani) ar trebui să ofere o alternativă 

solidă, aptă să concureze pe această piaţă lărgită a serviciilor educaţionale, îmbinând educaţia în 

România, acasă, cu aceleaşi avantaje pe care le-ar conferi educaţia în străinătate. 

 

MISIUNEA DE CERCETARE 

Obiectivul strategic al activității de cercetare științifică privește contribuția la crearea, 

îmbunătățirea și aplicarea cunoașterii, stimularea creativității, încurajarea inovării și rezolvarea 

unor probleme concrete din domeniul juridic și social. 

Deși nou înființată, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice trebuie 

să se dezvolte ca o instituție de excelență în educație și cercetare. În acest scop, Facultatea de Drept 

trebuie să constituie cadrul propice de formarea a cercetătorilor de vârf, care să se bucure de 

apreciere și recunoaștere națională și internațională. 

Vom urmări atragerea celor mai buni absolvenți ai facultății noastre, dar și de la alte 

universități de elită, pentru a se alătura comunității noastre academice, stabilirea unor criterii 

extrem de selective în admiterea la doctorat și la concursurile pentru ocuparea posturile didactice, 

crearea unor structuri de sprijin logistic și financiar în vederea promovării unor proiecte de 

cercetare sau didactice, formarea unor grupe și programe de studii de excelență în domenii de 

cercetare avansată de mare interes actual, în contextul unui mediu socio-economic dinamic. 

Vom face demersurile necesare pentru participarea Facultății de Drept la dezvoltarea de 

programe de studii și de cercetare în parteneriat internațional. pentru implicarea activă în asociații 

consorții și rețele de cercetare internaționale, pentru obținerea de granturi cu finanțare europeană 



 

 

sau din partea unor instituții internaționale, pentru participarea cu echipe performante la concursuri 

internaționale studențești, să stimuleze activitatea unor centre de cercetare pe teme europene sau 

internaționale. 

Facultatea de Drept va iniţia şi coopera la organizarea unor proiecte de cercetare cu 

participarea mai multor facultăţi din ASE, pe teme de interes transversal, cum ar fi temele de ordin 

etic, proprietate intelectuală, tehnologia informaţiei, resursele umane, ştiinţele educaţiei etc. 

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti trebuie să acceadă 

în vârful ierarhiei cercetării juridice la nivel naţional. Pentru a se atinge acest obiectiv, este necesar 

a fi parcurse anumite etape definitorii: planificarea, desfăşurarea, promovarea şi evaluarea 

cercetării ştiinţifice. 

a) Planificarea cercetării 

Vom întreprinde demersurile necesare pentru implicarea membrilor facultății noastre în 

crearea unor centre de cercetare, în cadrul cărora se pot atrage finanţări publice sau private. Pentru 

identificarea axelor de finanţare ce pot fi accesate, va exista o colaborare între facultate şi potenţiali 

finanţatori. 

Înainte de începerea fiecărui an universitar, în considerarea activităţii de cercetare prevăzute 

în fişa postului, fiecare membru al facultății va elabora și comunica planul de cercetare pentru anul 

în curs. În întocmirea planurilor de cercetare, conducerea Facultăţii încurajează realizarea unor 

echipe de studiu mixte cu cadre de cercetare de la alte facultăţi, naţionale şi internaţionale, mai ales 

în domeniul dreptului comparat sau ale aspectelor internaţionale ori europene ale diferitelor 

instituţii juridice în vederea publicării în coautorat în reviste internaţionale.  

Fiind un hub al activităţii de cercetare în domeniul științelor juridice, Facultatea de Drept 

din Academia de Studii Economice din Bucureşti va organiza anual o serie de conferinţe ştiinţifice 

internaţionale în diverse ramuri de drept.  

Voi susține și consolida conferințele de mare vizibilitate internațională precum 

”Perspectives of Business Law in the third Millenium”, ”Perspectives of Construction Law” ori 

”Contemporary Challenges in Administrative Law from a Interdisciplinary Perspective”, dar voi 

demara organizarea de noi evenimente internaționale în parteneriat cu facultăți de drept din alte 

țări europene, cu principalul scop de creștere a vizibilității facultății noastre și de prezență activă a 

cercetătorilor noștri alături de colegi din străinătate. 

Dreptul fiind o ştiinţă aplicată, cercetarea în acest domeniul nu poate fi desprinsă de 

procesul de elaborare și formare a normei juridice sau de aplicarea ei concretă. Această deschidere 

practică a cercetării juridice conduce la creşterea relevanţei sale şi la multiplicarea surselor de 

finanţare disponibile. În cadrul activităţii lor de cercetare, cadrele didactice universitare ale 



 

 

facultăţii pot contribui la elaborarea unor acte normative, îndrumare de redactare pentru autorităţile 

publice, pot elabora opinii adresate instanţelor judecătoreşti în legătură cu interpretarea unor norme 

controversate sau cu aplicarea lor la cazuri concrete de mare complexitate. 

b) Desfăşurarea activităţii de cercetare 

Membrii Facultății de Drept s-au implicat permanent în activitatea de cercetare ştiinţifică, 

fiind derulate de-a lungul timpului numeroase granturi de cercetare între care enumer: proiectul cu 

tema “Armonizarea legislaţiei române cu dreptul comunitar”, în cadrul Programului „Orizont 

2000”; proiectul de cercetare CNCSIS „Tehnici de finanţare în dreptul comerţului international”; 

proiectul de cercetare încheiat cu mediul de afaceri „Realizarea unui cod de bune practici în 

activitatea de construcţii-instalaţii”; proiectul de cercetare cu fonduri publice „Flexibilitatea 

negocierii colective şi reconfigurarea metodelor de soluţionare a conflictelor colective de muncă”; 

proiectul de cercetare încheiat cu mediul de afaceri „Ghid privind dizolvarea, divizarea, lichidarea 

societăţilor comerciale”; proiectul de cercetare încheiat cu mediul de afaceri „Cadrul juridic al 

operaţiilor cu valori mobiliare pe piaţa de capital,” etc. 

Consider că implicarea cadrelor didactice ale facultății de drept în proiecte de cercetare 

trebuie să continue și să de dezvolte odată cu predarea disciplinelor de drept la programul de licență 

și masterat, fiind necesară o activitate de cercetare de mai mare mare complexitate și adâncime 

pentru a adapta materia predată și a elabora noi materiale de studiu pentru studenții noștri. 

În acest sens, la nivelul colectivelor de disciplină se vor organiza periodic sesiuni de lucru 

care vor avea ca tematică noutăţile legislative şi cele mai noi dezbateri apărute în doctrină sau 

jurisprudenţă cu privire la disciplina în cauză. În cazul identificării unor probleme cu caracter 

interdisciplinar, se pot organiza sesiuni de dezbateri ştiinţifice cu privire la aceste probleme. 

Facultatea de Drept va participa activ la organizarea conferinţelor programate de colectivele 

de disciplină, la susţinerea activităţilor pentru care s-au obţinut finanţări şi la realizarea planurilor 

de cercetare ale cadrelor universitare ale facultăţii. Conducerea facultăţii se va implica în această 

susţinere la solicitarea cadrelor didactice care au iniţiat cercetarea şi va include orice susţinere de 

tip logistic, organizatoric şi, de la caz la caz, financiar necesară în vederea realizării activităţii de 

cercetare. 

c) Promovarea rezultatelor cercetării 

Revista „Tribuna Juridică” va avea drept de preferinţă la publicarea lucrărilor conferinţelor 

organizate de Facultatea de Drept. Totodată, înscrierea revistei în anumite baze de date cu factor 

de impact relevant pentru domeniul știinţelor juridice presupune o deschidere pentru articolele 

publicate în limbi străine, precum şi atragerea unor colaboratori neafiliaţi.  



 

 

În acest sens, publicarea a cât mai multe articole de specialitate în această revistă poate 

conduce la atingerea ponderii minime a acestor colaboratori, pondere necesară indexării în baze 

internaţionale, ce ar conduce atât la creşterea atractivităţii revistei pentru colaboratori şi cititori, cât 

şi a vizibilităţăţii ştiinţifice a rezultatelor cercetării în Facultate. 

Îmi propun, de asemenea, dezvoltarea de noi echipe editoriale care să editeze și publice noi 

reviste de profil, în limba română sau o limbă de circulație internațională, în diferite domenii strict 

corelate de cele în care s-au dezvoltat programele de studiu. 

În dorința de a promova rezultatele cercetării membrilor comunității noastre, dar și de a 

întări parteneriatul cu editura universității noastre, am demarat, în calitate de decan interimar, 

crearea a 3 colecții specializate în cadrul Editurii ASE, respectiv ”Colecția Drept Privat”, ”Colecția 

Drept Public” și ”Colecția Drept Internațional și European”, care au avut parte și de primele cărți 

publicate; însă, îmi propun ca, în viitor, să promovăm printre cadrele noastre didactice titulare, 

asociate sau partenere publicarea de lucrări importante, de o apreciată complexitate și înaltă ținută 

academică. 

d) Evaluarea cercetării şi calităţii academice 

În prezent există mai multe standarde în raport cu care este evaluată activitatea cadrelor 

universitare ale Facultăţii de Drept. Astfel, în vederea promovării, evaluarea se face prin raportare 

la Anexa nr. 24 a Ordinului nr. 6129/2016 a Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la care 

se adaugă Regulamentul Academiei de Studii Economice privind ocuparea prin concurs la 

posturilor didactice vacante.  

În altă ordine de idei, ne propunem dezvoltarea unei baze de documentare în domeniul 

juridic, având în vedere faptul că biblioteca Academiei de Studii Economice din București conține, 

în proporție de peste 90% literatură științifică economică și un număr redus de titluri în domeniul 

dreptului.  

În ultimii ani, Biblioteca ASE a renunțat și la achiziționarea revistelor juridice de 

specialitate, acest lucru fiind în detrimentul specialiștilor din cadrul Facultății de Drept; însă trebuie 

să menționez că, sub presiunea digitalizării procesului educațional și a restricțiilor de deplasare a 

studenților, Biblioteca ASE a solicitat lista de cărți, românești și din străinătate, care face obiectul 

bibliografiei obligatorii din fișele de disciplină pentru a demara achiziția acestora, ulterior scanarea 

și inserarea in biblioteca digitală. 

Voi propune și voi milita în următoarea perioadă pentru extinderea listei de carte juridică, 

națională și internațională, și reluarea procesului de abonare la importante periodice necesare în 

procesul de cercetare și educațional. Fiind în primul an de funcționare, Facultatea de Drept își 



 

 

propune ca, în colaborare cu conducerea Bibliotecii ASE, să ia în considerare următoarele măsuri 

pentru îmbunătățirea accesului studenților și cadrelor didactice la literatura de specialitate: 

- Constituirea unui fond de carte propriu, adecvat nevoilor curente sau proiectelor sale de 

cercetare specializată, și care să fie gestionat împreună cu actualul fond aflat în Biblioteca  

- Introducerea în orice proiect de cercetare pentru care Facultatea obține finanțare a unei 

componente de achiziție de carte 

- Participarea la consorții și parteneriate în vederea unor achiziții importante cum ar fi baze 

de date internaționale incluzând reviste juridice sau servicii de digitalizare 

- Întocmirea unor proiecte pentru finanțări publice sau private destinate exclusiv achiziției 

de carte 

- Crearea unor parteneriate cu edituri de carte juridică în vederea aprovizionării atât a 

bibliotecii cât și a bazei de date pentru verificarea anti-plagiat cu toate titlurile publicate în 

editurile în cauză 

- Încurajarea cadrelor didactice ale Facultății să doneze exemplare ale propriilor publicații 

către bibliotecă 

- Informarea permanentă a cadrelor didactice în legătură cu noutățile editoriale introduse în 

bibliotecă în domeniile lor de interes 

- Corelarea bibliografiei incluse în fișele de disciplină cu titlurile disponibile în bibliotecă. 

 

MISIUNEA PENTRU COMUNITATE 

Conlucrarea cu comunitatea locală, națională și regională din care facem parte prin 

cunoașterea provocărilor cu care se confruntă acestea și oferirea de soluții care să contribuie la 

rezolvarea acestora și la progresul comunității, reprezintă obiectivul strategic al responsabilității 

sociale a Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice București 

Având în vedere specificitatea domeniului juridic, comunitatea academică a Facultății de 

Drept trebuie să participe activ la consolidarea pilonilor statului de drept prin formarea unor 

profesioniști vizionari, cu vocație, buni cunoscători ai societății, modele etice și intelectuale cu 

orizont deschis.  

Răspunzând dezideratelor care au stat la înființarea ei, Facultatea de Drept va urmări cu 

consecvență pregătirea complexă pluri- și inter-disciplinară a studenților săi, capabili să răspundă 

în cel mai înalt grad problemelor din ce în ce mai complexe apărute în mediile profesionale 

românești și străine; va asigura formarea de  specialiști cu pregătire polivalentă cu precădere în 

domeniul juridic, dar care dețin și cunoștințe temeinice în domeniul economic, financiar. Avantajul 



 

 

studenților noștri este acela că vor beneficia atât de cunoștințele avansate în domeniile economice 

ale cadrelor didactice din departamentele prestigioase ale Academiei de Studii Economice din 

București, cât și de comportamentul aplicat, pragmatic, realist imprimat de aceștia absolvenților. 

În consecință, facultatea trebuie să aibă o conduită activă de atragere a studenților și de 

integrare a acestora în mediile profesionale, să-și formeze capacitatea de a influența societatea nu 

numai prin impactul asupra studenților săi, ci și prin mijlocirea unei relații durabile păstrate cu 

aceștia în cursul carierelor pentru care i-a pregătit. 

În comunicarea publică, Facultatea de Drept trebuie să aibă drept parteneri asociațiile 

studențești cu grad înalt de reprezentativitate pentru facultate, asociațiile și fundațiile al căror obiect 

de activitate include susținerea activităților facultății, instituțiile privind pregătirea profesională a 

specialiștilor în domeniul juridic dreptului și autoritățile, asociațiile sau instituțiile în care activează 

acești profesioniști. 

Totodată vom încuraja o strânsă colaborare extra-curriculară cu studenții și asociațiile lor, 

vom dezvolta programe comune interdisciplinare sau manifestări culturale organizate împreună cu 

alte facultăți din cadrul Academiei de Studii Economice din București, precum și din alte instituții 

de învățământ superior, vom stabili legătura cu mediile profesionale.  

Cadrele didactice și studenții facultății vor fi încurajați să desfășoare misiuni de informare 

în licee în vederea atragerii către facultate a absolvenților acestora. De asemenea, împreună cu 

asociațiile studențești se vor căuta metode de promovare mai activă a facultății în mediul liceal, 

inclusiv prin participarea mai vizibilă la târguri ale educației, prin rețele de comunicare între aceste 

asociații și cercuri de dezbateri sau prin intermediul altor organizații relevante ale liceenilor. 

Relaţii internaţionale 

Unul dintre obiectivele strategice pe termen lung ale Facultăţii de Drept şi ale Academiei 

de Studii Economice este internaţionalizarea programelor de studii şi a proiectelor de cercetare. În 

condiţiile integrării europene a României şi globalizării economice şi culturale, acest obiectiv este 

vital pentru poziţionarea facultăţii ca pol de excelenţă academică şi centru de formare a elitelor 

statului de drept şi ale unei Uniuni Europene prospere şi performante. 

Primul pas pentru noua facultate este să încheie cât mai multe acorduri de parteneriat cu 

facultăți de drept din alte membre ale Uniunii Europene pentru a facilita studenților săi posibilitatea 

de beneficia de programul de mobilitate Erasmus. 

Un al doilea pas ar fi să acceseze platformele europene și internaționale unde se regăsesc  

cele mai importante facultăți de drept și, prin încheierea de acorduri de colaborare instituțională 

sau doar prin simpla calitate de membru să aibă acces la resursele acelor platforme și să inițieze 

proiecte comune care să-i aducă prezență și apreciere internațională. 



 

 

Voi propune prorectorului de profil și departamentelor specializate măsuri concrete prin 

care Facultatea de Drept, chiar dacă se află la început de drum, să reușească nu doar să își facă 

semnalată prezența internațională, dar și să se integreze cât mai rapid în strategia de 

internaționalizare a universității. 

Academia de Studii Economice, în decursul a peste 100 de ani de existenţă, a stabilit  

numeroase parteneriate cu universităţi de prestigiu, europene şi internaţionale, în domeniul 

ştiinţelor economice. Facultatea de Drept îşi propune ca, la rândul său, să extindă aceste 

parteneriate şi în domeniul ştiinţelor juridice, atât cu universităţile partenere ASE, cât şi cu alte 

universităţi de profil. 

 

*** 

 

Pentru buna funcționare și dezvoltare a Facultății de Drept, în cazul alegerii mele ca Decan, 

împreună cu echipa de conducere, vom întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea unui 

grad ridicat de transparență în actul administratării și pentru o participare activă la procesul 

decizional, definind noi limite ale comunicării și încrederii reciproce. Funcționarea adecvată a 

acesteia este, în fapt, o garanție pentru asigurarea unei stări de normalitate, bazată pe încredere și 

deschidere reciprocă, incluziune și echitate, în condițiile unui mediu academic colaborativ. 

În viziunea mea, Decanul facultății trebuie să ocupe o poziție echidistantă și echilibrată, de 

solidaritate și echitate, în raport cu toți membrii comunității academice, indiferent de rolul sau 

poziția pe care aceștia o au.  

Poziției de Decan al facultății îi este asociată o responsabilitate clar definită pentru 

asigurarea excelenței și performanței la nivelul întregii comunități, fapt pentru care activitatea pe 

care o voi desfășura în mandatul 2021-2024 va avea la bază o serie de direcții și acțiuni distincte, 

precum: 

- Asigurarea unei colaborări și conlucrări eficiente între instituția Decanului, Consiliului 

Facultății, Directorii de Departament, respectiv administrația Academiei; 

- Dezvoltarea unor relații de colaborare și parteneriat cu celelalte facultăți din cadrul ASE; 

- Utilizarea mecanismelor necesare pentru proiectarea temporală a activităților care se 

desfășoară la nivelul comunității, în vederea asigurării unui caracter de predictibilitate și 

eficiență în gestiunea timpului și a resurselor asociate, respectiv a proceselor necesare 

actului didactic și de cercetare; 



 

 

- Definirea imaginii facultății pe baza diseminării activităților organizate și a rezultatelor 

obținute prin intermediul tehnologiilor asociate mediului virtual de socializare, respectiv 

mijloacelor deja consacrate, cum sunt presa scrisă și audiovizualul; 

- Accesarea surselor de finanțare disponibile și creșterea ponderii finanțării activităților 

facultății din alte surse decât cele tradiționale (alocație bugetară, taxele studenților) 

- Realizarea de parteneriate cu mediul de afaceri  care să genereze printr-o utilizare eficientă 

a resurselor materiale disponibile, resurse financiare pentru facultate; 

- Accesarea competițiilor de proiecte de cercetare la nivel internațional și obținerea de 

finanțări, pe cale de consecință. 

 

Dincolo de toate aceste aspecte care reprezintă un ansamblu de idei, principii, deziderate, 

realități asumate, mandatul de Decan al celei mai noi înființate facultăți din cadrul Academiei de 

Studii Economice, reprezintă, în fapt, o răspundere majoră, dar onorantă, de care purtătorul 

mandatului trebuie să se achite la modul academic cel mai înalt posibil. 

În contextul acestui început de drum, dar ținând seama și de istoria de peste 100 de ani de 

învățământ economic superior a Academiei, este nevoie de implicarea tuturor în definirea și 

afirmarea comunității noastre de juriști ca o comunitate a oamenilor, a valorilor, a educației și 

cercetării științifice, a formării de lideri pentru societatea de astăzi și pentru viitor. 

 

 

 

București, 13 ianuarie 2021    
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