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Situaţia programelor de studii 

 

Facultatea de Drept oferă programe de studii de licenţă (Zi şi FR) şi masterat. În 

octombrie 2013 au fost înmatriculaţi în primul an de studiu: 50 studenţi bugetaţi şi 248 studenţi în 

regim de plată a taxei la ciclul de licenţă şi  45 studenţi bugetaţi şi  76 studenţi în regim de plată a 

taxei la ciclul masterat. La începutul anului universitar 2013-2014, Facultatea de Drept avea       

1174 studenţi. 

Toate programele de studii sunt acreditate. Până la sfârşitul semestrului II al anului 

universitar 2013-2014, programul de studiu Drept –FR va fi supus reevaluării periodice, în acest 

scop fiind elaborat şi înaintat conducerii Universităţii Transilvania din Braşov dosarul de 

evaluare periodică a specializării, pana la finele semestrului I al anului universitar in curs. 

 La nivelul Facultăţii de Drept a existat o preocupare constantă pentru realizarea unui 

cadru optim în vederea restructurării planurilor de învăţământ de la ciclul de licenţă Drept, 

programul de studiu Drept-Zi şi Drept – Frecvenţă redusă şi de la ciclul de masterat, programele 

de studiu Legislaţie comunitară şi carieră judiciară, Drept privat aprofundat, Sisteme şi instituţii 

de drept internaţional şi comunitar şi Ştiinţe penale aprofundate, în acord cu reformele 

structurale ce au avut loc în sistemul legislativ naţional.  

S-a urmărit redefinirea şi redenumirea disciplinelor de studiu având în vedere intrarea în 

vigoare a noilor codificări, precum Codul civil şi Codul de procedură civilă, dar si Codul penal şi 

Codul de procedură penală, precum si dezbaterile ocazionate de noile proiecte legislative, precum 

Constituţia României.  

O altă preocupare a fost realizarea în plan didactic a unui învăţământ axat pe cercetarea şi 

formarea de aptitudini şi competenţe în vederea exercitării profesiei juridice, asigurându-se 

corelarea conţinutului disciplinelor de studiu cu denumirea acestora şi impunându-se standarde de 

specialitate pentru a se evita suprapunerea de informaţii.  

Urmare a analizelor făcute în Consiliul Departamentului Drept şi în Consiliul Facultăţii de 

Drept au fost introduse în planul de învăţământ al tuturor programelor de studii discipline 

complementare cu valenţe practice şi cu aplicabilitate în domeniul juridic, accentuându-se 

caracterul aplicativ al disciplinelor din acest plan de învăţământ.  

Cadrele didactice au fost mobilizate în scopul redactării de cursuri şi materiale didactice, 

sub îndrumarea coordonatorului programului de studiu Drept – Frecvenţă redusă, având avizul 

nostru în calitate de Decan, acestea putând fi utilizate şi în procesul educaţional la programul de 

studiu Drept – ZI.  

 

 

 

 



Situaţia personalului 

 

În ceea ce priveşte situaţia personalului, la nivelul Facultăţii de Drept a existat o 

preocupare constantă pentru asigurarea calităţii resursei umane, fiind avută în vedere şi politica 

de cadre prin scoaterea la concurs a trei posturi de conferenţiar universitar şi a unui post de lector 

universitar.  

 

Tabel Facultatea de Drept – Cadre didactice titulare şi personal TESA la data de 25.03.2014 

Posturi din Facultate 

 

Titluri academice Nr. angajaţi 

  

 

Personal didactic 

Profesor 4 

Conferenţiar 7 

Lector 12 

Asistent 16 

Preparator 1 

Personal TESA - 4 

Total angajaţi  44 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

În şedinţele de Consiliu de Departament şi de Consiliu de Facultate au fost supuse unei 

analize preliminare rezultatele în domeniul cercetării ştiinţifice din ultimii ani ale cadrelor 

didactice titulare ale Departamentului Drept şi au fost propuse Prorectorului cu activitatea de 

cercetare ştiinţifică şi informatizare criterii specifice domeniului juridic, în vederea elaborării 

Fişei de cercetare – FRACS 2014.  

La nivelul Departamentului Drept s-au îndeplinit obligaţiile privind activitatea de 

cercetare ştiinţifică, fiind raportate pe Fişa electronică – FRACS rezultatele cercetării individuale 

din perioada 1 ianuarie 2013 – 1 ianuarie 2014. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost încurajată şi prin asigurarea accesului la 

informaţia ştiinţifică, fiind achiziţionate în acest sens volume de referinţă din ultimii 5 ani.  

 

Situaţia asigurării calităţii 

 

Departamentul Drept a aplicat normele privind asigurarea calităţii existente la nivel de 

universitate. În lunile ianuarie-februarie, respectiv iunie-iulie ale fiecrărui an universitar, studenţii 

din anii I, II, III şi IV de la programul de studiu DREPT - ZI, evaluează disciplinele selectate de 

către Consiliul Facultăţii pentru a fi evaluate, discipline susţinute fie de cadrele didactice cu 

norma de bază la Departamentul Drept, fie de cadre didactice asociate. Selectarea acestor 

discipline se face după criterii astfel stabilite ca, prin rotaţie, o dată la 2 ani, fiecare disciplină să 

fie supusă evaluării. În semestrul I al anului universitar 2012 – 2013, Consiliul Facultăţii a stabilit 

evaluarea a 3 discipline/an de studiu. Au fost evaluate 12 discipline din planul de învăţământ, 

fiind aplicate 50 chestionare/disciplină. Chestionarele au fost distribuite şi prelucrate de membrii 

CEAC-F, numită prin decizia decanului, iar studenţii au fost informaţi cu privire la 

confidenţialitatea răspunsurilor.  



Rezultatele evaluării au fost analizate de către comisia de analiză, care împreună cu cadrul 

didactic titular, au sarcina de a elabora planul de măsuri necesare dezvoltării calităţii procesului 

didactic. 

 

Situaţia privind respectarea eticii universitare 
 

Nu au fost consemnate cazuri de încălcare a eticii universitare. 

 

Situaţia posturilor vacante 

 

Situaţi posturilor ocupate şi a posturilor vacante din Statul de funcţiuni al 

Departamentului Drept este redată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel Departamentul Drept – Număr de posturi ocupate şi vacante la data de 25.03.2014 

Departament 

 

Posturi Număr posturi 

ocupate de titulari 

Număr posturi 

vacante 

 

 

Drept 

Profesor 4 0 

Conferenţiar 7 1 

Lector 12 5 

Asistent 16 0 

Preparator 1 0 

Total  40 6 

 

Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de licenţă şi masterat 

 

Situaţia inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor programelor de licenţă şi masterat pentru 

promoţia 2013 este redată în tabelul de mai jos. 

 

Tabel – Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Facultăţii de Drept – promoţia 2013 

Nr. 

crt. 

Tip 

licenţă/masterat 

Denumire program 

de studii 

Forma 

IF/IFR 

Nr. absolvenţi  Angajaţi 

1 Licenţă Drept - Zi IF 116 75 

2 Licenţă Drept - FR IFR 74 59 

3 Masterat Sisteme şi instituţii de 

drept internaţional şi 

comunitar 

IF 18 15 

4 Masterat Drept privat aprofundat 

 
IF 11 9 

5 Masterat Legislaţia comunitară şi 

carieră judiciară 
IF 21 18 

6 Masterat Ştiinţe penale 

aprofundate 
IF 25 21 

 

Promovarea Facultăţii de Drept ca entitate reprezentativă la nivel regional, naţional şi 

internaţional 

 

Principala preocupare în această perioadă a exercitării mandatului de Decan a constat în 

creşterea vizibilităţii Facultăţii de Drept în sistemul educativ-formativ juridic, în plan regional şi 



naţional. Urmare a reformelor structurale legislative, în vederea îmbunătăţirii materialelor 

didactice dar şi a dezvoltării cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de Drept şi a 

studenţilor masteranzi, în această perioadă am organizat împreună cu autorităţi şi organe centrale, 

precum Curtea Constituţională a României, Institutul Naţional al Magistraturii, Consiliul 

Superior al Magistraturii, dar şi regionale, precum Baroul Braşov, Camera Notarilor Publici 

Braşov, Curtea de Apel Braşov, conferinţe, simpozioane, mese rotunde. Astfel, exemplificăm cu: 

Conferinţa „Acceptarea de către România a jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale 

de Justiţie. Avantaje şi semnificaţii”, organizat în data de 12 aprilie 2013, la care au participat 

conf.univ.dr Bogdan Aurescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

lect.univ.dr. Ion Gâlea, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; Forumul 

Constitutional – Dezbaterea in vederea revizuirii Constitutiei, organizat în data de 13 aprilie 

2013, la care au participat prof.univ.dr Cristian Parvulescu, presedinte al Asociatiei Pro 

Democratia, prof.univ.dr. Cristian Ionescu, cadru didactic universitar la Universitatea „Dimitrie 

Cantemir” din Bucuresti – Facultatea de Drept, aceasta manifestare fiind organizata în cadrul axei 

tematice – academice a Forumului Constituţional; Manifestarea cu tema „Prezentarea 

campaniilor create pentru informarea cetatenilor romani care doresc sa calatoreasca in 

strainatate”, organizat în data de 06 decembrie 2013, la care au participat dl. Bogdan Stanescu -

directorul general al  Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 

conf.univ.dr. Silviu Gabriel Barbu, inspector general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si 

cadru didactic la Facultatea de Drept, ”Seminarul de Drept penal si Drept procesual penal”, 

organizat în data de 30 ianuarie 2014, de catre Baroul Brasov si la care au participat cadre 

didactice titulare si asociate ale Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Transilvania din 

Brasov, avocati din Baroul Brasov si magistrati din instantele de judecata si parchetele brasovene. 

De asemenea s-a organizat la cererea Ambasadei Republicii Maroc o intalnire cu studentii 

Facultatii de Drept, ocazie cu care a fost prezentata prelegerea „Rolul femeii in societatea 

marocana – drepturi si libertati civile” de catre Excelenta sa Ambasadorul Republicii Maroc la 

Bucuresti – doamna Faouz El Achchabi. 

 

 

Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea bazei materiale 

  

A fost coordonată activitatea de îmbunătăţirea a bazei materiale a Facultăţii de Drept, 

constând în dotarea cu echipamente a laboratoarelor acesteia şi îmbunătăţirea fondului de carte a 

Centrului de documentare juridică, de la sediul facultăţii. A fost amenajat sediul Decanatului şi al 

Consiliului Facultăţii de Drept, o noua sala de seminar cu o capacitate de 20 de locuri, anume sala 

TM, o nouă sală de curs cu o capacitate de 160 de locuri, anume Amfiteatrul Emil Poenaru. De 

asemenea sunt in curs de amenajare un numar de 2 sali de seminar fiecare cu o capacitate de 15 

locuri, precum 4 sali pentru birourile cadrelor didactice.  

 

 

D E C A N, 

Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA 

Braşov,  martie 2014 


