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Viziunea, misiunea și valorile fundamentale ale Facultății de Drept 

 

 

 

 

Complexitatea societății contemporane impune o regândire a întregii activități de educare 

a generațiilor viitoare, care să fie capabile să facă față provocărilor pe care le aduc, pe de-o parte 

revoluția digitală, iar pe de altă parte intensificarea fenomenului de globalizare. Profesionistul, 

indiferent de specialitatea sa, dobândește un rol esențial în oferirea de soluții corecte și eficiente 

unor probleme din ce în ce mai complexe.  

Ca atare, învățământul superior trebuie să inoveze paradigma de formare a specialiștilor, 

care să fie capabili să aplice într-o manieră integratoare un volum semnificativ de informații din 

domenii diverse de cunoaștere unor contexte specifice, dar și să aibă o abordare plină de empatie 

care să insufle celorlalți încredere deplină. 

Acest deziderat se regăsește în misiunea asumată de Academia de Studii Economice din 

București, universitate publică de cercetare avansată și de educație, de a-și consolida poziția de 

pol de excelență în domeniul științelor economice, administrative, sociale și umaniste, inclusiv 

juridice, pentru zona Europei Centrale și de Est, îndeosebi prin formarea profesioniștilor în 

spiritul valorilor definitorii pentru o societate a cunoașterii, prin dotarea absolvenților săi cu 

competențe generale, specializate și transversale compatibile cu nivelul de dezvoltare al societății 

aflată în plină revoluție digitală, care să le permită acestora să contribuie la dezvoltarea durabilă 

a economiei inteligente. 

Parte a unei prestigioase comunități academice, Facultatea de Drept din cadrul Academiei 

de Studii Economice împărtășește pe deplin viziunea instituțională, precizată în Carta ASE, așa 

cum a fost modificată în 2020, de a fi „recunoscută drept unul dintre liderii educației universitare 

și cercetării” în ramura științelor juridice atât în țară cât și la nivel european, contribuind la 

cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale statului de drept. 
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Mai mult, misiunea esențială a Facultății de Drept – ASE este aceea 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. 

În vederea realizării viziunii instituționale și a misiunii sale, comunitatea academică a 

Facultății de Drept-ASE își coordonează activitatea pe o serie de valori fundamentale, precizate în 

art.6 din Carta ASE, și 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.” 

Aflată practic la început de drum, Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii 

Economice din București urmărește să își afirme propria identitate într-un domeniu extrem de 

competitiv cum este cel juridic. 

Din poziția de Decan voi urmări să consolidez și să dezvolt Facultatea de Drept, să fiu un 

garant al promovării unor principii și direcții fundamentale pentru comunitatea noastră, menite să 

asigure îndeplinirea misiunii asumate. 
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Strategia privind consolidarea și dezvoltarea Facultății de Drept 

în perioada 2020-2024 

 

 

Prezentul Program managerial are rolul de a stabili obiectivele majore care să contribuie la 

consolidarea comunității Facultății de Drept și a reputației sale pentru excelență academică.  

Fără a avea pretenția realizării unui program complex, mi-am propus să identific o serie de 

elemente care, în opinia mea, reprezintă priorități strategice ale Facultății de Drept pentru perioada 

2020-2024, dezvoltate pe cele trei paliere fundamentale. 

 

A. MISIUNEA EDUCAȚIONALĂ 

Potrivit art.5, alin.(1), lit. a) din Carta ASE, „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”. 

Domeniul prioritar al strategiei mele manageriale - activitatea didactică - se va bucura de 

o atenție deosebită. Este vital ca absolvenții facultății noastre, într-un număr cât mai mare, să 

promoveze examenele de admitere în profesii juridice, să se integreze în piața serviciilor juridice, 

în desfășurarea oricăror activități care necesită cunoștințe juridice. 

Ne vom concentra eforturile în pregătirea studenților în vederea acumulării unui bagaj cât 

mai bogat de cunoștințe necesare în exercitarea profesiilor juridice, care să le ofere cadrul formării 

unei gîndiri critice. 

Avem în vedere oferirea unor programe de studii cu deschidere internațională, care se vor 

desfășura în limbi străine, eventual în colaborare cu universități prestigioase din țară sau 

străinătate. 

Ne vom focaliza asupra activităților didactice și ajustarea structurilor curriculare în sensul 

formării unui fond robust de cunoștințe fundamentale în domeniul dreptului pentru studenții din 

ciclul de licență și a acelor cunoștințe și deprinderi practice necesare unei inserții rapide și ușoare 

pe piața de muncă a absolvenților facultății noastre.  

O atenție deosebită vom acorda structurării unui sistem de tutoriat individualizat pentru 

studenții înmatriculați la programul de studii de licență încă după primul an de studii, în vederea 

promovării examenelor de admitere în profesiile juridice. 
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Vom acorda prioritate membrilor comunității noastre academice în vederea susținerii 

disciplinelor juridice precizate în planul de învățământ al Facultății de Drept. 

Totodată, vom căuta atragerea specialiștilor valoroși care să se alăture echipei de cadre 

didactice a facultății precum și păstrarea în activitatea didactică și de cercetare a absolvenților 

noștri cu rezultate de excepție. 

Vom căuta să diversificăm oferta educațională prin elaborarea de programe de master cu 

un conținut novator, care să răspundă cerințelor identificate în mediul de afaceri. 

 

B. MISIUNEA DE CERCETARE 

Potrivit art.5, alin.(1), lit. b) din Carta ASE, „misiunea de cercetare: contribuția la crearea, 

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

unor probleme concrete ale economiei și societății.” 

Cercetarea științifică este o componentă esențială a activității desfășurată de comunitatea 

Facultății de Drept, menită să contribuie la sporirea prestigiului instituției noastre. În acest sens, 

vom forma grupuri de cercetare avansată în principalele domenii de studii juridice.  

Urmărim formarea unui hub de cercetare de excelență în care să își desfășoare activitatea 

cercetători de vârf cu viziune novatoare prin atragerea celor mai merituoși absolvenți ai noștri, dar 

și prin cooptarea unor specialiști recunoscuți de mediul academic juridic. 

Urmărim să atragem cercetători consacrați la nivel internațional în proiecte de cercetare 

desfășurare de către cadrele didactice și cercetătorii facultății, punând astfel bazele unei cooperări 

științifice în domenii de maxim interes. 

Ne vom implica activ în susținerea membrilor comunității noastre academice de a participa 

la rețelele de cercetare naționale și internaționale, la consorții științifice, în obținerea de granturi 

cu finanțare europeană sau internațională.  

Un obiectiv extrem de important este crearea unui centru de cercetare în domeniul 

Dreptului Afacerilor în care să fie elaborate studii și soluții care să răspundă cerințelor în continuă 

evoluție a mediului de afaceri. 

 

C. MISIUNEA PENTRU COMUNITATE 

Potrivit art.5, alin.(1), lit. c) din Carta ASE „misiunea pentru comunitate: conlucrarea cu 

comunitatea locală, națională și regională din care facem parte prin cunoașterea provocărilor cu 
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care se confruntă aceasta și oferirea de soluții care să contribuie la rezolvarea acestora și la 

progresul comunității în era tehnologiei și globalizării.” 

Implicarea tuturor părților interesate - studenți, profesori, absolvenți, stakeholderi în 

procesul educcațional, activitatea de cercetare științifică, dezvoltare, inovare, respectiv de transfer 

de cunoștințt și servicii către societate  

Realizarea unor contacte cu jucătorii din piața de muncă de profil pentru asigurarea unor 

stagii de tip internship pentru studenții facultății noastre care să faciliteze integrarea acestora în 

profesie. 

 

Managementul calității 

Realizarea unei evaluări curriculare continue pentru a asigura o pregătire optimă a studenților 

la nivel fundamental în acord cu cerințele și standardele profesiilor juridice. 

Programele de studii vor fi adaptate continuu pentru a răspunde cerințelor în continuă 

schimbare a profesiilor juridice, pentru a putea răspunde mai bine nevoilor de formare ale 

studenților.  

Deschidere spre solicitările studenților și încercarea de a le satisface nevoile educaționale și 

de formare specifică vârstei. 

Actualizarea regulamentelor interne ale Facultății privitoare la criteriile și modul de evaluare 

a studenților, în special pentru susținerea examenelor de licență și de dizertație. 

Identificarea unor proceduri curente de lucru care să permită continuarea procesului de 

evaluare colegială. 

Crearea unui mediu de lucru fundamentat pe colaborare și respect reciproc, în care să se 

asigure o bună comunicare între membrii comunității facultății noastre. 

Comunicarea permanentă și în timp util a tuturor noutăților prin mesaje electronice și postări 

pe website. 

 

București, 13 ianuarie 2021      

      

Conferențiar universitar dr. Valentine-Charlotte Ene 


