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I. Situația programelor de studii 
 

Facultatea de Drept oferă programe de studii de licență – Drept cu frecvență (Drept IF) şi şi 
Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) şi masterat cu frecvență (Drept privat aprofundat – 
DPA, Legislație europeană şi carieră judiciară – LECJ, Sisteme şi instituții de drept 
internațional şi european – SIDIE, Ştiințe penale aprofundate _ SPA). În octombrie 2019 au 
fost înmatriculați în primul an de studiu: 67 (66 studenți – cetățeni români şi 1 – student - 
român de pretutindeni) studenți bugetați şi 216 studenți în regim de plată a taxei  la ciclul de 
licență, programul de studii cu frecvență, respectiv 97 studenți în regim de plată a taxei la 
ciclul de licență, programul de studii cu frecvență redusă, şi 52 studenți bugetați (50 studenți 
– cetățeni români şi 2 – studenți  - români de pretutindeni) şi 59  studenți în regim de plată a 
taxei la ciclul masterat. La începutul anului universitar 2019-2020, Facultatea de Drept avea 
1.472 de studenți. 
 
Toate programele de studii sunt acreditate, în acest an universitar fiind supuse reevaluării 
periodice toate programele de studii de masterat Drept cu frecvență, proces aflat în curs de 
desfășurare, rapoartele de autoevaluare fiind transmise la ARACIS.  
 
La nivelul Facultății de Drept a existat o preocupare constantă pentru realizarea unui cadru 
optim în vederea restructurării planurilor de învățământ de la ciclul de licență Drept, 
programul de studii Drept – cu frecvență  şi Drept – cu frecvență redusă şi de la ciclul de 
masterat, programele de studii Legislație europeană şi carieră judiciară, Drept privat 
aprofundat, Sisteme şi instituții de drept internațional şi european şi Ştiințe penale 
aprofundate, în acord cu reformele structurale ce au avut loc în sistemul legislativ național. S-
a urmărit, continuu şi constant, inclusiv în acest ultim an, derularea procesului de redefinire şi 
redenumire a disciplinelor de studiu având în vedere intrarea în vigoare a noilor codificări, 
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precum Codul civil şi Codul de procedură civilă, dar şi Codul penal şi Codul de procedură 
penală, precum si dezbaterile ocazionate de noile proiecte legislative, precum Constituția 
României. În consecință, s-a considerat oportună şi necesară o reevaluare a planurilor de 
învățământ de la toate programele de studii gestionate de facultate, reevaluare care s-a 
propus a avea loc în perioada iunie-septembrie 2020. Urmare a acestei reevaluării a planurilor 
de învățământ, va avea loc și o reevaluare și, implicit, corelare a conținutului fișelor 
disciplinelor de studiu cu denumirea acestora şi impunându-se standarde de specialitate 
pentru a se evita suprapunerea de informații. Reevaluarea și modificarea, după caz, a 
planurilor de învățământ, precum şi conceperea de noi fişe de disciplină sau, după caz, 
modificarea şi/sau completarea celor existente, se va desfăura sub coordonarea: decanului 
facultății, a prodecanului cu activitatea didactică, a directorului de departament, precum şi a 
coordonatorilor programelor de studii. 
 
Cadrele didactice au fost solicitate pentru redactarea sau actualizarea, după caz, cursurilor şi 
materialor didactice, precum şi pentru desfăşurarea activității specifice pe platforma e-
learning, sub îndrumarea decanul facultății, a prodecanului cu activitatea didactică, a 
directorului de departament şi a coordonatorului programului de studii Drept cu frecvență 
redusă, acestea putând fi utilizate în special în procesul educațional la programul de studiu 
Drept cu frecvență redusă, unde specificul acestei forme de învățământ impune punerea la 
dispoziția studenților a unor suporturi de curs. De asemenea, sub coordonarea decanului 
facultății, a prodecanului cu activitatea didactică şi prodecanului cu activitatea de asigurare a 
calității, precum şi cu activitatea de cercetare ştiințifică şi informatizarea, acesta din urmă şi 
coordonator al programului de studii Drept cu frecvență, cadrele didactice ale facultății au fost 
inițiate şi încurajate insistent a dezvolta activități specifice, prin postarea fişelor de disciplină, 
a unor materiale didactice, şi pe platforma e-learning destinată studenților de la acest 
program de studii. Această activitate a fost implementată efectiv din momentul suspendării 
activităților didactice față în față, începând cu data de 12.03.2020, în condițiile crizei sanitare 
provocate de coronavirus SARS-CoV-2 (COVID) și a declarării stării de urgență pe teritoriul 
României, începând cu data de 16.03.2020. 
 
Structurile de conducere ale facultății s-au schimbat parțial până la data întocmirii acestui 
raport având în vedere împlinirea duratei mandatului celor ales în 2016. Astfel, conform 
mențiunilor de pe site-ul Facultății de Drept, anume http://drept.unitbv.ro/despre.html, 
Consiliul Facultății de Drept are următoarea componență: profesor dr. Cristinel Ioan Murzea, 
conferențiar dr. Roxana Matefi, lector dr. Oana Şaramet, lector dr. Cătălina Georgeta Dinu, 
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lector dr. Constantin Ioan Gliga, studentă Andreea Paula Costin, student Dumitru Dorobanțu, 
iar Consiliul Departamentului Drept are în componență: profesor dr. Cristinel Ioan Murzea, 
profesor dr. Ioana Nicolae, conferențiar dr. Roxana Matefi, lector dr. Oana Şaramet, lector dr. 
Constantin Ioan Gliga. Structura de conducere a facultății este completată, la nivel executiv, 
de: decan fiind profesor dr. Cristinel Ioan Murzea, profesor dr. Titus Prescure -  prodecan cu 
activitatea studenților şi legătura cu mediul economic şi socio-cultural şi internaționalizare; 
profesor dr. Ioana Nicolae – prodecan cu activitatea didactică, conferențiar dr. Roxana Matefi 
– prodecan cu activitatea de asigurare a calității, precum şi cu activitatea de cercetare 
ştiințifică şi informatizarea, respectiv directorul Departamentului Drept – lector dr. Oana 
Șaramet. De asemenea, sunt în continuare reprezentanți în Senatul Universității, din partea 
cadrelor didactice ale acestei facultăți: lector dr. Oana Şaramet, lector dr. Constantin Ioan 
Gliga şi lector dr. Cătălina Georgeta Dinu . 

 
II. Situația personalului 

 
În ceea ce priveşte situația personalului, la nivelul Facultății de Drept a existat o preocupare 
constantă pentru asigurarea calității resursei umane, fiind avută în vedere şi politica de cadre 
prin construirea în statul de funcții a unor posturi de conferențiar şi lector în vederea scoaterii 
lor la concurs pentru a oferi posibilitatea colegilor merituoşi de a promova, precum și a unuia 
de asistent universitar pentru a permite colegului angajat pe perioadă determinată ca la 
momentul finalizării studiilor doctorale să aibă posibilitatea să ocupe un post didactic pe 
perioadă nedeterminată.  
Pentru anul universitar 2019-2020, luîndu-se în considerare faptul că toate programele de 
studii de masterat sunt supuse evaluării periodice, precum și faptul că planurile de 
învățământ de la toate programele de studii vor fi supuse unei evaluări și, implicit, unor 
modificări, s-a decis atât la nivelul Consiliului Departamentului Drept, cât și al Consiliului 
Facultății de Drept să nu fie scos niciun post la concurs. S-a ținut cont și de precizările 
cadrelor didactice care inițial și-au manifestat dorința de a promova și care au precizat că nu 
îndeplinesc în integralitate cerințele imperative stabilite de Consiliul de administrație a 
Universtății Transilvania din Brașov pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice.   
 
La finele anului universitar 2018-2019, respectiv la începutul anului universitar 2019-2020, 
numărul cadrelor didactice de la Facultatea de Drept este de 30. 
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În cursul anului universitar 2018-2019, precum nici în semestrul I al anului universitar 2019-
2020, din personalul didactic auxiliar şi TESA al facultății nu a plecat niciunul dintre colegi, 
Secretariatul facultății având astfel, în prezent, un număr de 3 secretare, iar la Departamentul 
Drept desfășurându-și activitatea un operator calculator, care îndeplinește atribuții specifice 
de secretariat, și un laborant care prestează activități specifice pentru Laboratorul de 
Criminalistică.  
 
Tabel nr. 1 - Facultatea de Drept – Cadre didactice titulare şi personal didactic auxiliar şi TESA la data de 11.03.2019 

Posturi din Facultate 
 

Titluri academice Nr. angajați 

 
 

Personal didactic 

Profesor 5 
Conferențiar 6 

Lector 13 
Asistent 6 

Personal didactic auxiliar şi 
TESA 

- 5 

Total angajați  35 
 

 
III. Activitatea de cercetare ştiințifică 

 
În şedințele de Consiliu de Departament şi de Consiliu de Facultate au fost supuse unei 
analize preliminare rezultatele în domeniul cercetării ştiințifice din ultimii ani ale cadrelor 
didactice titulare ale Departamentului Drept şi au fost propuse Prorectorului cu activitatea de 
cercetare ştiințifică şi informatizare, precum şi Senatului Universității criterii specifice 
domeniului juridic, în vederea elaborării şi a Fişei de cercetare – FRACS 2019.  
 
La nivelul Departamentului Drept s-au îndeplinit, de către majoritatea colegilor (din cele 30 de 
cadre didactice, 24 şi-au îndeplinit sau chiar au depășit norma de cercetare ştiințifică stabilită 
de Universitatea Transilvania din Braşov, prin reglementările sale interne, iar 2 cadre didactice 
şi-au îndeplinit-o parțial, respectiv 4 nu și-au îndeplinit-o deloc), obligațiile privind activitatea 
de cercetare ştiințifică, fiind raportate pe Fişa electronică – FRACS rezultatele cercetării 
individuale din perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019. 
 
Activitatea de cercetare ştiințifică a fost încurajată şi prin asigurarea accesului la informația 
ştiințifică, continuându-se achiziționarea, în acest sens, de volume de referință din ultimii 5 
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ani, precum şi prin asigurarea în continuare, prin grija Universității la bazele de date 
internaționale.  
 
IV. Situația asigurării calității 

 
Departamentul Drept şi, implicit Facultatea de Drept, a aplicat normele privind asigurarea 
calității existente la nivel de universitate. În lunile noiembrie-ianuarie, respectiv aprilie-iunie 
ale anului universitar 2018-2019, respectiv în perioada noiembrie – ianuarie 2020 – pentru 
semestrul I al anului universitar 2019-2020, studenții din anii I, II, III şi IV de la programul de 
studii Drept cu frecvență, Drept cu frecvență redusă, respectiv din anii I și II de la programele 
de studii Drept – master – DPA, SIDIE, SPA, LECJ, evaluează disciplinele selectate de către 
conducerea facultății pentru a fi evaluate, discipline susținute de cadrele didactice cu norma 
de bază, precum și de cadre didactice asociate la Departamentul Drept. Selectarea acestor 
discipline precum şi a cadrelor didactice ce urmează a fi supuse evaluării se face de către 
conducerea Departamentului Drept şi a Facultății.  
 
În semestrul II al anului universitar 2018-2019 au fost supuse evaluării, prin chestionare de 
evaluare, din aplicația creată în acest sens din Intranet, pentru programele de studii cu 
frecvență, respectiv din platforma e-learning, pentru programul de studii cu frecvență redusă: 
- la programul de studii Drept cu frecvență (Drept IF) - 5 cadre didactice titulare și 0 cadre 
didactice asociate, la 12 discipline, fiind obținute 9 calificative Foarte bine, 1 calificativ Bine, 
dar și 1 calificativSatisfăcător. Numărul de chestionare completat a fost între 1 și 24. 
- la programul de studii Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) - 2 cadre didactice titulare și 0 
cadru didactic asociat, la 2 discipline, fiind obținute 1 calificativ Foarte bine și 1 calificativ Bine. 
Numărul de chestionare completat a fost între 2 și 3. 
- la programele de studii de masterat: 

- Drept privat aprofundat (DPA) - 3 cadru didactic titular și 0 cadru didactic asociat, la 
3 disicpline, fiind obținut 1 calificativ Foarte bine, două dintre discipline neprimind 
niciun fel de evaluare; 
- Legislație europeană și carieră judiciară (LECJ) - 4 cadre didactic titulare și 0 cadru 
didactic asociat, la 4 discipline, nefiind obținută vreo evaluare; 
- Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE) - 0 cadru didactic 
titular, la 0 disciplină, fiind obținut 0 calificativ; 
- Științe penale aprofundate (SPA) - 1 cadru didactic, la 1 disicplină, fiind obținut 1 
calificativ Foarte bine. 
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În semestrul I al anului universitar 2019-2020 au fost supuse evaluării, prin chestionare de 
evaluare, din aplicația creată în acest sens din Intranet, pentru programele de studii cu 
frecvență, respectiv din platforma e-learning, pentru programul de studii cu frecvență redusă: 
- la programul de studii Drept cu frecvență (Drept IF) - 4 cadre didactice titulare și 0 cadru 
didactic asociat, la 6 discipline, fiind obținute 1 calificativ Foarte bine, 1 calificativ Bine. Pentru 
4 discipline nu s-a primit niciun fel de evaluare. Numărul de chestionare completat a fost între 
1 și 16. 
- la programul de studii Drept cu frecvență redusă (Drept IFR) - 3 cadre didactice titulare și 0 
cadru didactic asociat, la 4 discipline, fiind obținute 3 calificative Foarte bine și 1 calificativ 
Bine. Numărul de chestionare completat a fost de 1. 
- la programele de studii de masterat: Drept privat aprofundat (DPA), Legislație europeană și 
carieră judiciară (LECJ), Sisteme și instituții de drept internațional și european (SIDIE), Științe 
penale aprofundate (SPA) – 4 cadre didactice, la 6 discipline, dar nu a fost complet niciun 
chestionar de evaluare. 
 
Chestionarele au fost prelucrate de membrii CEAC-F, numită prin decizia decanului, iar 
studenții au fost informați cu privire la confidențialitatea răspunsurilor. De asemenea, 
anterior completării acestora, studenții au fost informații asupra beneficiilor aduse activității 
didactice prin completarea acestor chestionare. Calificativul satisfăcător a determinat comisia 
de asigurare a calității pe program de studiu, respectiv pe cea de la nivelul facultății a preciza, 
în mod imperativ, cadrului didactic în cauză a ține cont de toate observațiile pertinente făcute 
de acestea, precum şi de studenți. 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 calității procesului didactic. Rezultatele evaluării au fost reprezentate de 
calificativele bine şi foarte bine.  
 
V. Situația privind respectarea eticii universitare 

 
Nu au fost consemnate cazuri de încălcare a eticii universitare. 
 
VI. Situația posturilor vacante 

 
Situația posturilor ocupate şi a posturilor vacante din Statul de funcțiuni al Departamentului 
Drept este redată în tabelul de mai jos. 
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Tabel nr. 2 - Departamentul Drept – Număr de posturi ocupate şi vacante la data de 11.03.2019 

Departament 
 

Posturi Număr posturi ocupate de 
titulari 

Număr posturi vacante 

 
 

Drept 

Profesor 5 0 
Conferențiar 6 3 

Lector 13 16 
Asistent 6 1 

Total  30 20 
 
 

VII. Situația inserției profesionale a absolvenților programelor de licență şi masterat 
 
Situația inserției pe piața muncii a absolvenților programelor de licență şi masterat 

pentru promoția 2014-2018, respectiv pentru promoția 2015-2018, actualizată în baza 
chestionarelor completate de absolvenți la momentul ridicării diplomei de licență, respectiv 
de disertație, este redată în tabelul de mai jos. 

 
Tabel nr. 3 – Situația inserției profesionale a absolvenților Facultății de Drept – promoția 2014-2018 – licență; 
promoția 2016-2018 – masterat 

Nr. 
crt. 

Ciclul de 
învățământ 
licență/masterat 

Denumire program 
de studii 

Forma 
IF/IFR 

Nr. 
absolvenți 

Nr. absolveți cu 
diplomă de 

licență/disertație 

Angajați și 
antreprenori 

1. 
Licență Drept – cu frecvență IF 181 168 ~57% 

 

2. 
Licență Drept – cu frecvență 

redusă 
IFR 51 45 

3. 
Masterat Sisteme şi instituții 

de drept 
internațional şi 
european 

IF 14 13 

4. 
Masterat Drept privat 

aprofundat 
 

IF 17 16 

5. 
Masterat Legislația europeană 

şi carieră judiciară 
IF 20 18 

6. 
Masterat Ştiințe penale 

aprofundate 
IF 19 19 

Mențiune – În tabel apar ca angajați, doar absolvenții promoției 2018 care  au dorit să-şi declare 
ocupația. Pentru promoțiile din anul 2019, situația inserției profesionale va fi cunoscută doar în anul 2020 când, 
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la momentul ridicării diplomei de licență sau de disertație, după caz, se va completa şi formularul prin care sunt 
colectate aceste informații la nivelul Universității. 

VIII. Promovarea Facultății de Drept ca entitate reprezentativă la nivel regional, național şi 
internațional 

 
Principala preocupare în această perioadă a exercitării mandatului de decan a constat în 
creşterea vizibilității Facultății de Drept în sistemul educativ-formativ juridic, în plan regional 
şi național. Urmare a reformelor structurale legislative, în vederea îmbunătățirii materialelor 
didactice, dar şi a dezvoltării cercetării ştiințifice a cadrelor didactice din Facultatea de Drept şi 
a studenților masteranzi, în această perioadă au fost organizate împreună cu autorități şi 
instituții locale şi/sau centrale, precum Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea 
Avocaților, prin Centrul Teritorial Braşov, Baroul Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, 
Curtea de Apel Braşov, SIF Transilvania, precum şi cu organizațiile studențeşti conferințe, 
simpozioane, mese rotunde, lansări de carte, vizite de studiu, etc.  
 
Astfel, exemplificăm cu:  
* ELSA NEGOTIATION COMPETITION, Facultatea de Drept, Brașov, 12 aprilie 2019 

În data de 12 aprilie 2019, la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov s-a 
desfășurat evenimentul „Elsa Negotiation Competition”, eveniment care a adus în atenția 
studenților posibilitatea dezvoltării unor abilități specifice în materia tehnicii negocierii 
contractelor. „Elsa Negotiation Competition” este un concurs care se desfășoară între două 
echipe, fiecare constituită din doi studenți ai Facultății de Drept. Fiecare dintre cele două 
echipe a reprezentat câte un client în cadrul unei negocieri, al cărei scop a fost încheierea unui 
contract pe baza unor criterii prestabilite în fața unui juriu format din două cadre didactice, 
respectiv domnul profesor dr. Cristinel Ioan MURZEA, decanul Facultății de Drept, și domnul 
lector dr. Codruț-Nicolae SAVU. Juriul a desemnat câștigătoare una dintre cele două echipe și, 
totodată, a felicitat atât organizatorii ELSA, cât și membrii componenți ai fiecărei echipe 
pentru pregătirea riguroasă a etapei (pre)negocierii, apreciind pozitiv caracterul teoretic-
aplicativ al evenimentului. Juriul a făcut și recomandări de ordin tehnic-juridic care să 
contribuie la o cât mai bună comprehensiune a instituției contractului în general și a negocierii 
în special, recomandări care să contribuie la creșterea calitativă a viitoarelor evenimente cu 
impact practic. 

 
*“Şcoala Altfel” – Elevii Liceului Tehnologic “Petru Maior” din Reghin, județul Mureș, în vizită 
la Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov, 12.04.2019 
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În data de 12 aprilie 2019, studenți şi cadre didactice și didactic-auxiliare din Facultatea de 
Drept din cadrul Universității Transilvania din Braşov (lector dr. Oana Şaramet și laborant 
Gheorghe Cletea) au întâmpinat, în calitate de gazde, elevii din clasa a XII –a, de la Liceul 
Tehnologic “Petru Maior” din Reghin, județul Mureș, însoțiți de cadre didactice, coordonator al 
acestei acțiuni fiind doamna profesor Georgeta Moldovan. Elevii au fost invitați în Amfiteatrul 
Emil Poenaru, unde studenții, membri ai asociației studențești ELSA Brașov, le-au vorbit 
despre experiența lor ca studenți ai Facultății de Drept și, implicit ai Universității Transilvania 
din Brașov, despre oportunitățile oferite de această instituție de învățământ superior, precum 
și despre activitățile ce sunt desfășurate de organizația studențească ELSA Brașov. 
Elevii au asistat și la o prezentare specifică domeniului Criminalisticii ținută în cadrul 
Laboratorului de Criminalistică al Facultății de Drept, deprinzând unele aspecte teoretice şi 
practice ale dreptului. De asemenea, elevilor li s-a răspuns la întrebările legate de admiterea 
la facultate și, în general, la universitatea noastră, dar și referitoare la disciplinele care vor fi 
studiate pe parcursul acesteia, precum şi de oportunitățile de angajare, ulterior absolvirii 
facultății. 

 
*“Inteligența Artificială – analiza jurisprudenței românești”, prezentare a Wolters Kluwer 
România, la Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov, 17.04.2019 
În data de 17 aprilie 2019, studenți şi cadre didactice ale Facultății de Drept, precum și ale 
altor facultăți din cadrul Universității Transilvania din Brașov au avut oportunitatea de a 
participa la prezentarea primei Inteligențe Artificiale ce analizează jurisprudența românească, 
prezentare concepută de Wolters Kluwer România și susținută de domnul Gabriel Ungureanu, 
director executiv în cadrul companiei. Parafrazând din chiar succinta descriere a prezentării 
autorului, apariția unei noi tehnologii într-o industrie, generează întrebări despre modul în 
care aceasta ar putea influența activitatea zilnică și chiar carierele celor care profesează în 
acea industrie, aspect care poate fi resimțit și în activitatea profesională a avocaților, 
putându-le chiar transforma profesia. Prezentarea celor de la Wolters Kluwer România nu s-a 
limitat doar la o simplă prezentare a unui produs ce poate îmbunătăți substanțial activitatea 
profesională a oricărui avocat, ci a a impulsionat auditoriul în a iniția dezbateri privind 
capabilitățile produsului prezentat, aspecte de natură etică și de deontologie profesională în 
utitlizarea acestuia, performanțele tehnice ce pot fi atinse de acesta. Prezentarea a fost una 
interactivă, ambele părți participante ridicând probleme de dezbătut, mare parte dintre 
acestea regăsindu-și răspunsul chiar pe parcursul prezentării. 
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*Participarea studenților de la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov la 
Concursul Interuniversitar de Procese Simulate, 19 aprilie 2019, Galați 
În data de 19 aprilie 2019, studenți ai Facultății de Drept, din anul IV de la programul de studii 
Drept cu frecvență, anume: Diana Adriana Cernat, Ilinca Florina Iosu, Carmen Beatrice Enache, 
Mihaela Daniela Hofner, Maria Ghilencea, Radu Stan, coordonați de conferențiar dr. Andreea 
Cătălina Ciurea, asistent dr. Bianca Georgeta Spîrchez și lector dr. Oana Șaramet, care i-a 
însoțit, au participat la a doua ediție a Concursului Național de Procese Simulate, organizat la 
Galați, de Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din 
Galați, în colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov . 
La concurs au participat echipe de studenți, câte una de la fiecare dintre universități 
menționate mai sus. În cadrul acestei competiții, fiecare echipă a fost formată din 6 studenți, 
rolurile din fiecare echipă fiind stabilite astfel încât să fie 3 avocați pledanți, partea 
(reclamant/pârât) și 2 martori, echipa facultății noastre reprezentând calitatea procesuală a 
pârâtului, speța dedusă judecății axându-se pe Dreptul familiei și Dreptul procesual civil. 
Atât în etapa scrisă, cât și etapa orală ale concursului, astfel precum au fost stabilite prin 
regulamentul acestuia, studenții facultății noastre s-au remarcat, în mod deosebit, prin 
cunoștințe juridice solide, ușurința construirii unor argumentări juridice pertinente și 
concludente, capacitățile și abilitățile specifice oricărui viitor jurist, pe care și le-au format și 
dezvoltat pe parcursul facultății, deprinzând din tainele dreptului prin studiu constant și 
serios. În cadrul acestui concurs, studenții de la Facultatea de Drept au câștigat premiul 
pentru cea mai bună pledoarie, precum și premiul pentru cel mai bun martor. 

 

*Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești 2019 la Facultatea de Drept din Universitatea 
Transilvania din Braşov , 07.05.2019 
În data de 07 mai 2019, studenți şi cadre didactice din Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Braşov (profesor dr. Cristinel Ioan Murzea, decan, profesor dr. 
Ioana Nicolae, prodecan, conferențiar dr. Roxana Matefi, prodecan, lector dr. Roxana Anca 
Bularca, lector dr. Oana Șaramet, asistent dr. Georgeta Bianca Spîrchez) au participat la o 
nouă Sesiune a Cercurilor Științifice Studențești. Studenți ai facultății noastre s-au înscris cu 
lucrări la ambele secțiuni ale sesiunii – Drept public și Drept privat. Cele mai bune dintre 
aceste lucrări au fost premiate astfel: 
- Drept public: 
• premiul I - Inteligența artificială o nouă provocare pentru domeniul juridic, autori: Dan-
Radu Baraboi, anul I – Master-Drept privat aprofundat; Carmen Beatrice Enache, anul IV-
Drept; coordonator științific: asist. dr. Georgeta-Bianca Spîrchez; 
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• premiul II - Utilitatea camerei preliminare în dreptul procesual penal român, autor: 
Alexandru-Valentin Petrea , anul I – Master- Legislație europeană și carieră judiciară; 
coordonator științific: lector. dr. Cristinel Costel Ghigheci; precum și Dreptul la educație în 
cazul romilor în țara noastră, autor: Delia-Corina Popa, anul II – Drept; coordonator științific: 
lector. dr. Oana Șaramet; 
• premiul III - Autoritatea legiuitoare a Bulgariei, autori: Ioana Ciobanu, anul I - Drept; Mihai-
Rareș Diaconu, anul I – Drept, coordonator științific: lector. dr. Oana Șaramet; 
• mențiune - Aplicabilitatea principiului prezumției de nevinovăție în lumina Curții Europene a 
Drepturilor Omului, autor: Izabella Szentes, anul IV – Drept, coordonator științific: dr. Gabriela 
Nicoleta Chihaia; 
- Drept privat: 
• premiul I - Regimul juridic al bunurilor dobândite între momentul introducerii cererii de 
divorț și dezînvestirea instanței de această cerere în ipoteza în care soții, la încheierea 
căsătoriei, au ales regimul comunității legale, autor: Andreea-Larisa Resmeriță, anul III-Drept, 
coordonator științific: prof. dr. Ioana Nicolae; precum și Simulația în actele juridice unilaterale, 
autor: Sebastian-Gabriel Tacea, anul III-Drept; coordonator științific: asist. dr. Georgeta-
Bianca Spîrchez; 
• premiul II - Dreptul la reîntregirea familiei în context european, autori: Ioana-Irina Păcuraru, 
anul III - Drept; Mihaela-Corina Onesim, anul III – Drept; coordonator științific: asist. dr. 
Georgeta-Bianca Spîrchez; 
• premiul III - Condițiile răspunderii contractuale, autor: Silvia Florența Chioașcă, anul II – 
Drept; coordonator științific: lector dr. Roxana Anca Bularca; 
• mențiune - Dimensiunea europeană a protecției consumatorului, autor: Cristina-Elena 
Călinescu, anul II - Drept; coordonator științificː lector dr. Cristina Mihaela Salcă-Rotaru, 
precum și Stipulația pentru altul, autor: Andreea Protopopescu , anul II-Drept; coordonator 
științific: lector. dr. Roxana Anca Bularca 
Lucrarea câștigătoare pe facultate a fost declarată: Regimul juridic al bunurilor dobândite 
între momentul introducerii cererii de divorț și dezînvestirea instanței de această cerere în 
ipoteza în care soții, la încheierea căsătoriei, au ales regimul comunității legale, autor: 
Andreea-Larisa Resmeriță, anul III-Drept, coordonator științific: prof. dr. Ioana Nicolae 
 
* “Şcoala Altfel” – Elevii Liceului „Simion Mehedinți” din Vidra, județul Vrancea, în vizită la 
Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov, 08.05.2019 
În data de 08 mai 2019, studenți şi cadre didactice din Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Braşov (conferențiar dr. Roxana Matefi şi conferențiar dr. Ioan 
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Aron) au întâmpinat, în calitate de gazde, elevii din clasa a IX–a de la Liceul „Simion 
Mehedinți” din Vidra, județul Vrancea, însoțiți de domnul prof. Eugen Mihăilă. Elevii au fost 
invitați în Laboratorul de Criminalistică al Facultății de Drept, unde au asistat la prezentarea 
unor elemente practice specifice acestei discipline, de către domnul conferențiar dr. Ioan 
Aron. Prodecanul cu activitatea de asigurare a calității, precum și cu activitatea de cercetare 
științifică și informatizarea, d-șoara conferențiar dr. Roxana Matefi, le-a prezentat facultatea, 
precum şi programele de studii ofertate de aceasta. Astfel elevii au luat contact direct cu 
oferta educațională a facultății, dar au deprins şi din aspectele teoretice şi practice ale 
dreptului. De asemenea, două studente ale Facultății de Drept, membre ale Asociației 
studențești ELSA, le-au prezentat elevilor aspecte din viața de student la această facultate, 
precum și în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Elevilor li s-a răspuns la întrebările 
legate de admiterea la facultate, disciplinele care vor fi studiate pe parcursul acesteia, precum 
şi de oportunitățile ce pot fi întâlnite pe parcursul facultății pentru dezvoltarea profesională, 
dar și personală. 
 
*Participarea studenților de la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov la 
Concursul Național de Procese Simulate, 09 mai 2019, ediția a II-a, Târgoviște 
În data de 09 mai 2019, studenți ai Facultății de Drept, din anul II și III de la programul de 
studii Drept cu frecvență, anume: Ștefana Andronachi, Cristina Călinescu, Aliz Kosztandi, 
Andreea Larisa Resmeriță, Octavian Teletin, Elena Ungureanu, Andra Vînătoru, coordonați de 
lector dr. Cristinel Costel Ghigheci și lector dr. Oana Șaramet, care i-a și însoțit, au participat la 
a doua ediție a Concursului Național de Procese Simulate, organizat la Târgoviște, de 
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Valahia din Târgoviște, în 
colaborare cu Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov. 

La concurs au participat echipe de studenți, câte una de la fiecare dintre universități 
menționate mai sus. 

În cadrul acestei competiții, fiecare echipă a fost formată din 6 studenți, fiecare dintre echipe 
prezentându-și propria speță, studenții având rolurile de judecător, procuror, grefier, avocați 
ai părților, speța dedusă judecății axându-se pe Drept penal și Drept procesual penal. 
În cele două etape pe care le presupune desfășurarea unui astfel de concurs de procese 
simulate, conform regulamentului de concurs agreat de cele două facultăți, studenții facultății 
noastre și-au folosit cunoștințele juridice solide acumulate, precum și capacitățile și abilitățile 
pe care și le-au format și dezvoltat pe parcursul facultății pentru a-și redacta actele 
procesuale și actele procedurale corespunzătoare, dar și pentru a-și construi argumentări 
juridice pertinente și concludente. 
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În cadrul acestui concurs, studenții de la Facultatea de Drept au câștigat două premii, anume 
cel pentru cel mai bun procuror, prin Andreea Larisa Resmeriță, și cel pentru cel mai avocat, 
prin Octavian Teletin. 

 

*Mobilitatea internațională de studiu efectuată de studenți de la Facultatea de Drept de la 
Universitatea Transilvania din Brașov la Facultatea de Drept din cadrul Universtății Minho din 
Braga, Portugalia, în perioada 19-26 mai 2019 
Mobilitatea internațională pentru un stagiu de studiu efectuată la Facultatea de Drept din 
cadrul Universtății Minho din Braga, Portugalia (School of Law - University of Minho, Braga, 
Portugalia), în perioada 19-26 mai 2019, a fost efectuată în conformitate cu prevederile 
Instrucțiunii privind acordarea burselor pentru susținerea mobilităților temporare, interne și 
internaționale destinate studenților de la ciclurile de licență și masterat, aprobată prin HCA nr. 
47 din 27.09.2018.  

La această mobilitate au participat 10 studenți din anul I și II de studii de la programul de 
licență Drept cu frecvență, anume: Anca Mihaela Badea, Elena-Cristina Bărbuceanu, Adelina-
Daniela Alexandru, Ana Alexei, Constantin-Marius Anton, Denisa-Cătălina Catană, Andrei 
Dima, Tudor Frumuzachi, Mircea Guran, Alexandra-Elena Hulban, însoțiți de două cadre 
didactice: conferențiar dr. Roxana Matefi și lector dr. Oana Șaramet, coordinator mobilitate. 
Pe parcursul acestei mobilități au fost desfășurate următoarele activități: asistarea la cursul 
„Aspecte juridice ale investițiilor în Brazilia”, curs susținut de prof. FRANCISCO BIANCO, și 
implicarea în dezbaterile generate de temele lansate în cadrul acestuia prin relevarea și a unor 
aspecte specifice din sistemul juridic românesc, precum și din cel portughez, dar și implicațiile 
dreptului Uniunii Europene în acest domeniu; prezentarea ofertei educaționale a Școlii de 
Drept din cadrul Universității Minho din Braga, de către prof. CRISTINA DIAS, prodecan al 
acestei facultăți, ocazie cu care a fost prezentată și oferta educațională a Facultății de Drept 
din cadrul Universității Transilvania din Brașov, atât din perspectiva cadrelor didactice, cât și a 
studenților; prezentarea Centrului de Cercetare în Justiție și Guvernare (JUS-GOV) din cadrul 
Școlii de Drept din cadrul Universității Minho din Braga, de către prof. PATRÍCIA JERÓNIMO, 
director al acestuia, prin evidențierea acțiunilor și programelor desfășurate, precum și a celor 
mai semnificative rezultate ale cercetării astfel desfășurate, fiind astfel identificate modalități 
specifice de colaborare în domeniul cercetării juridice între cadrele didactice și studenții celor 
două facultăți de drept; prezentarea diverselor aspecte referitoare la ceea ce presupune a fi 
student la Facultatea de Drept din cadrul Universtății Minho din Braga, de către JORDANA 
LAÍS – membru al Asociației Studenților la Drept ai Universității Minho, fiind evidențiate 
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aspecte referitoare la curriculumul universitar și metodele de predare-învățare folosite de 
studenți și cadre didactice de la această facultate, dar și la activitățile extracurriculare la care 
au acces aceștia, fiind menționate și aspecte similare specifice facultății noastre; prezentarea 
asociației studențești - Asociația Europeană a Studenților la Drept - ELSA/UMINHO, fiind 
evidențiate programele și acțiunile pe care le întreprinde această asociație pentru studenții 
Facultății de Drept, astfel cum sunt organizarea de competiții studențești, concursuri de 
procese simulate, sau de dezbateri sau cele de tip moot-competition, desfășurarea mobilități 
didactice și/sau practice, dar și activități extracurriculare, inclusiv din viața socială și culturală 
a studenților, dar și oportunitățile de colaborare cu alți actori ai vieții juridice, fiind 
menționate, de asemenea, și activitățile specifice organizate și desfășurate de asociația 
similară a studenților din cadrul Facultății de Drept a Universității Transilvania din Brașov. 

 

*Şcoala Altfel – Elevii Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, județul 
Prahova, în vizită la Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Braşov, în 
28.10.2019 
În data de 28 octombrie 2019, împreună cu studenți din Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Braşov, lector dr. Oana Şaramet și laborant Gheorghe Cletea au 
întâmpinat, în calitate de gazde, elevii din clasele a X-a, a Xi-a și a XII –a de la Colegiul 
Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, însoțiți de mai multe doamne profesor. Elevii 
au fost invitați în Amfiteatrul Nicolae Titulescu, unde studenții le-au prezentat facultatea și 
le-au răspuns acestora la întrebările legate de admiterea la facultate, disciplinele care vor fi 
studiate pe parcursul acesteia, orar, activitățile extracurriculare, oportunitățile de a face 
practică în timpul facultății, precum şi la cele referitoare la oportunitățile de angajare după 
absolvirea acesteia. Fiind și membrii ai ELSA Brașov, studenții le-au prezentat această 
organizație studențească, precum și diversele activității ofertate studenților. 
Informațiile transmise de studenți au fost completate de către doamna lector dr. Oana 
Şaramet prin menționarea unor aspecte referitoare la oferta educațională a Facultății de 
Drept, structura anului universitar, condițiile minime necesar a fi îndeplinite pentru a promova 
un an de studii, oportunitățile de angajare urmare a finalizării studiilor universitare, precum și 
avantajele parcurgerii studiilor universitare la o facultate din cadrul Universității Transilvania 
din Brașov. Ulterior, domnul laborant Gheorghe Cletea le-a prezentat Laboratorul de 
Criminalistică, dotarea acestuia și modalitățile în care este folosită aparatura specifică. 
 
*ALUMNI Days - Facultatea de Drept din Universitatea Transilvania din Brașov, 7 noiembrie 
2019, Amfiteatrul Emil Poenaru 
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Într-o atmosferă caldă și primitoare, specifică unei zile de toamnă atât de frumoase pentru 
orașul nostru, Facultatea de Drept și-a redeschis porțile pentru absolvenți de-ai săi, astăzi 
profesioniști de succes în domeniul juridic. În calitate de gazde, d-na lector dr. Ramona 
Ciobanu, reponsabil Alumni la nivelul facultății, lector dr. Oana Șaramet, director al 
Departamentului Drept, dar, mai ales, prof. dr. Cristinel Ioan Murzea, decanul Facultății de 
Drept, le-au prezentat studenților pe cele trei doamne absolvente de succes ale facultății 
noastre: judecător dr. Gabriela Nicoleta Chihaia, președinte al Tribunalului pentru Minori și 
Familie Brașov, procuror Ramona Muscalu, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, 
și avocat dr. Eliza Adela Voicu, din Baroul Brașov. Absolventele noastre ne-au vorbit despre 
experiența de student la această facultate, dar și în cadrul Universității Transilvania din 
Brașov, despre opțiunile profesionale pe care și le-au asumat ulterior finalizării studiilor 
universitare, despre traseul profesional urmat pentru a putea profesa în domeniul ales, dar și 
despre dificultățile, provocările și satisfacțiile specifice exercitării profesiei deținute. Invitatele 
noastre au răspuns diverselor întrebări adresate de studenți și ne-au propus să organizăm 
cât mai des astfel de întâlniri, apreciate a fi binevenite și de către studenții care astfel pot lua 
contact direct cu practicieni ai dreptului. 

 
*Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States: 
Converging and Diverging Legal Trends”, ediția a 3-a, 29-30 noiembrie 2019 
Conferința Internațională de Drept „Current Issues within EU and EU Member States: 
Converging and Diverging Legal Trends” este organizată de Facultatea de Drept din cadrul 
Universității Transilvania din Braşov, ajungând, în acest an, la a treia ediție. 

Conferința este destinată, cu precădere, specialiştilor în domeniul juridic, cadre didactice 
universitare, judecători, procurori, avocați, notari, mediatori, funcționari publici, cercetători 
ştiințifici, precum şi studenților de la programele de studii de licență şi masterat gestionate de 
Facultatea de Drept. 

În acest an ne-am bucurat de prezența, în calitate de keynote speakers, a unei invitate din 
străinătate, doamna prof. dr. Angela Maria Romito, de la Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, care a prezentat lucrarea EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE: NEW RULES, NEW 
TREND?, și a unui invitat – coleg de-ai noștri, domnul prof. dr. Nasty Marian Vlădoiu, cu 
lucrarea ANTI-SEMITISM - A PROBLEM OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW. 

Lucrările Conferinței s-au desfăşurat pe două secțiuni – Drept public, în care au fost 
prezentate lucrări din sfera Dreptului constituțional, Dreptului administrativ, Dreptului penal, 
Dreptului procesual penal, Dreptului Uniunii Europene, Protecției europene a drepturilor 
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omului, respectiv Drept privat, în care au fost susținute lucrări din sfera Dreptului civil – 
obligații, contracte, succesiuni, Dreptului insolvenței, Protecției datelor cu caracter personal, 
Arbitrajului comercial, Dreptului bancar, Drepturilor personalității. 

În cadrul conferinței s-au remarcat în mod deosebit, actualitatea temelor alese, acuratețea 
cercetării ştiințifice, dar şi analiza critică şi constructivă, prin propunerea de soluții legislative, 
a legislației, jurisprudenței şi a doctrinei de specialitate prezente în lucrările susținute de 
participanți. 

 
*Conferința de Drept „Transilvania”, ediția a II-a, 2020 

Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov, Societatea Civilă de 
Avocați „Piperea și Asociații”, Societatea Civilă de Avocați „Savu și Asociații”, SIF Transilvania 
și alții au organizat, în perioada 06 - 07 martie 2020 la Brașov, Conferința de Drept 
„Transilvania”, ediția I, cu tema: „Riscurile afacerii și responsabilitatea întreprinzătorului”.  

Conferința se bucură de parteneriatul Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-
Bolyai”, a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare 
din Suceava, și al Facultății de Economie și Drept din cadrul UMFST Tîrgu-Mureș, a Facultății 
de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, alături de cel oferit de alte entități 
precum Baroul Brașov, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - 
Centrul Teritorial Brașov, Editura Hamangiu. 

 
IX. Dezvoltarea, modernizarea şi utilizarea bazei materiale 

  
A fost continuată activitatea de îmbunătățire a bazei materiale a Facultății de Drept, constând 
în dotarea cu echipamente a laboratoarelor acesteia şi îmbunătățirea fondului de carte a 
Centrului de documentare juridică, de la sediul facultății.  
 
D E C A N, 
Profesor dr. Cristinel Ioan MURZEA 

 
 
Braşov, 23 martie 2020 

 
 

 


