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STRATEGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
2021-2024

1. Documente de referinta

1. Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale;
2. Carta Universității din Craiova;
3. HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare

pentru perioada 2014-2020;
4. Regulamentul   pentru   organizarea și coordonarea  activității de cercetare științifică în

Universitatea din Craiova;
5. Regulamentul / Procedura de înființare / evaluare periodica a centrelor de cercetare în

Universitatea din Craiova;
6. Carta Facultății de Drept.

2. Bazele strategiei privind cercetarea științifică

Strategia de cercetare științifică  răspunde misiunii  și obiectivelor Universității din
Craiova privind cercetarea științifică, inovarea ș i transferul tehnologic, fiind în concordantă
cu proiectul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2014-
2020, cu planul  și politicile de dezvoltare a Spațiului European de cercetare - European
Research Area (ERA), precum și în acord cu Programul cadru de cercetare și inovare 2014-2020
(Horizont 2020).

Activitatea de cercetare constituie o componenta majora a îndatoririlor corpului  profesoral
și reprezinta un criteriu de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice.
Cercetarea științifică are ca obiectiv dezvoltarea  științei  juridice și a capacității profesionale a
personalului didactic.

Strategia cercetării științifice se elaborează de către Comisia pentru cercetare și atrageri
de resurse financiare, coordonați de prodecanul de resort al FD și este aprobata în Consiliul
facultății. Managementul activității de cercetare științifică din cadrul FD este asigurat de
Departamentul de cercetare care asigura sprijin tehnic de specialitate Comisiei de cercetare și
anunța orice oportunitate de contractare a unor proiecte de cercetare. Cadrul normativ-
metodologic, funcțional, operațional și financiar în care se realizează politicile în domeniu sunt
stabilite prin Regulamentul de organizare și coordonare a activității de cercetare   științifică în
cadrul Facultății de Drept.

De asemenea, un rol important îl au centrele de cercetare ce funcționează la nivelul FD.
 
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale  este recunoscut la nivelul Universității

din Craiova și funcționează începând cu anul 2007 sub egida Academiei Române, gestionând
activitatea Revistei de Științe Juridice editată de către Editura Universul Juridic din București,
care constituie o rampa de lansare a rezultatelor cercetării.
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Un  prim  obiectiv  specific  major  al  Centrului  îl  reprezintă  sprijinirea  cercetării
multidisciplinare,  a  inițiativelor  educaționale  inovatoare  și  creșterea  calității  procesului
instructiv-educativ. Ca obiectiv specific secund major, Centrul își propune facilitarea dezvoltării
personale prin dobândirea unor noi cunoștințe și abilitați, creșterea posibilităților de exprimare a
propriei personalități și de adaptare la condițiile mediului în continuă schimbare.

Centrul își propune, de asemenea, desfășurarea de activități pentru atingerea următoarelor
obiective specifice:

- educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului
- atragerea și administrarea de fonduri publice și private necesare pentru implementarea de

proiecte de dezvoltare/cercetare/inovare;
- desfășurarea de activități de consiliere și informare profesională;
- dezvoltarea de proiecte de acte normative și proiecte de politici publice;
- desfășurarea de activități de consultanță și de managementul proiectelor;
- desfășurarea de activități de publicare a rezultatelor cercetării, precum și de editare de

reviste, cursuri, monografii, tratate, alte studii și cercetări;
- desfășurarea de activități de instruire și formare continuă;
- organizarea de manifestări științifice și de alte evenimente;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- activități  de sondare a opiniei  publice și de studiere a pieței,  activități  din domeniul

publicității;
- dezvoltarea de studii, strategii, analize, sondaje și alte cercetări sociale;
- activități de traducere scrisă și orală.
 
În cadrul FD funcționează  și  Centrul  de  Studii  și  Cercetări  de  Drept  Privat  ”Ion

Dogaru”, centru dedicat promovării cercetării științifice în domeniul dreptului privat și susținerii
de acțiuni, metode și mijloace ce vizează stimularea cunoașterii, comunicării și creativității în
acest domeniu. 

Centrul  desfășoară  activități  de  cercetare  avansată  în  dreptul  privat,  centrându-se  cu
precădere asupra: 

(a) dreptului civil și actelor juridice civile 
(b) persoanelor și dreptului familiei, 
(c) dreptului de proprietate și drepturilor reale principale, 
(d) teoriei generale a obligațiilor, 
(e) contractelor speciale și succesiunilor, 
(f) dreptului procesual civil, 
(g) contractelor profesionale, 
(h) dreptului muncii, 
(i) dreptului comerțului internațional și 
(j) dreptului transporturilor. 
Prin asumarea unor direcții de cercetare evolutivă în dreptul privat, C.S.C.D.P. își propune

ca obiectiv major dezvoltarea acestei discipline juridice prin abordări interdisciplinare și, prin
urmare,  alinierea acesteia  la tendințele  academice  și  de cercetare actuale.  Principalul  scop al
Centrului este de a încuraja membrii săi, cadrele universitare, cercetătorii și studenții deopotrivă
să se implice proactiv în dezvoltarea tehnicilor, metodologiilor și perspectivelor progresive de
cercetare care să faciliteze apariția unor direcții de cercetare inovatoare în dreptul privat, precum
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și revitalizarea cunoștințelor fundamentale în domeniu dobândite până la momentul actual.
 
De asemenea, la nivelul FD funcționează și Centrul de Științe Administrative și Politici

Publice, dedicat promovării cercetării științifice în domeniul științelor administrative și susținerii
de  acțiuni  de  cooperare  științifică,  cu  universități  și  instituții  de  cercetare  din  țară  și  din
străinătate.

Centrul  desfășoară  activități  de  cercetare  avansată  în  domeniul  său  de  competență
centrându-se cu precădere asupra următoarelor direcții de cercetare:

- Fenomenul administrativ în spațiul românesc și european;
- E-guvernare;
- Relații publice, tendințe și evoluții conceptuale în limbajul juridic din sectorul public;
- Politici publice;
- Metodologia cercetării;
- Management public;
- Relații internaționale.

Strategia cercetării  științifice vizează:
- definirea obiectivelor în domeniul cercetării, inovării  și dezvoltării tehnologice;
- asigurarea unei baze pentru elaborarea, aplicarea, evaluarea și actualizarea politicilor

în acest domeniu;
- stimularea dezvoltării parteneriatului dintre instituție și mediul socio-economic, atât la

nivel național, cat și internațional;
- dezvoltarea resursei umane pregătita pentru activitatea de cercetare  științifică;
- implicarea  FD  în  cat  mai  multe  proiecte  complexe  de  cercetare,  cu  efect  în

îmbogățirea  și  modernizarea  infrastructurii  de  cercetare,  în  domeniile  majore  de
interes definite de strategiile naționale  și europene;

- crearea unui cadru favorabil  pentru valorificarea activității  de cercetare științifică a
personalului propriu printr-un număr cat mai mare de publicații care să contribuie la
afirmarea instituției  și la creșterea vizibilității sale internaționale.

3. Obiectivele strategice generale ale activității de cercetare

Pentru îndeplinirea  misiunii  FD,  ca  instituție  de  cercetare  și  educație,  componenta  de
cercetare are în vedere următoarele obiective strategice generale:

- Crearea de cunoaștere, respectiv obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de
vârf, competitive pe plan național  și internațional;

- Contribuții la creșterea competitivității mediului economic în plan local, regional și
național  prin  inovare,  cu  impact  la  nivelul  agenților  economici  și  prin  transferul
cunoștințelor în practica economică;

- Contribuții  la  creșterea  calității  sociale  în  plan  local,  regional  și  național  prin
dezvoltarea  de  soluții,  inclusiv  tehnologice,  care  să  genereze  beneficii  directe  la
nivelul societății, prin îmbunătățirea calității vieții.

- Creșterea  ponderii  componentei  de  cercetare,  dezvoltare,  inovare  în  activitatea
universitară,  reflectată  în  resursa  umană  implicată,  baza  materială  dedicate  și
veniturile atrase.
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- Integrarea  în  comunitatea  științifica  internațională,  concomitent  cu  creșterea
prestigiului și vizibilității internaționale.

4. Obiectivele strategice specifice și direcții de acțiune

Pentru realizarea obiectivelor strategice principale, se impun obiective specifice, însoțite de
direcții de acțiune, structurate după cum urmează:

A.  Modernizarea   managementului  cercetării  științifice  pentru  creșterea  capacității
instituționale 

- crearea  și actualizarea permanenta a unei baze de date cuprinzând rezultatele proprii
obținute în activitățile de cercetare  științifică;

- înființarea unui sistem informatizat de colectare/comunicare a priorităților semnificative
pe plan local  și național în vederea stabilirii direcțiilor prioritare de cercetare aplicativa;

- politici financiare stimulative fața de centrele de cercetare acreditate;
-  întărirea  centrelor  de  cercetare  și  încurajarea  lor  pentru  a  se  constitui  în  unități  de

cercetare autonome financiar;
- instituirea unui mediu permisiv pentru promovarea/dezvoltarea cercetărilor de excelenta;
- elaborarea și adaptarea continua la situațiile concrete a criteriilor de evaluare interna a

centrelor de cercetare/excelența;
- gestiunea eficienta a resurselor umane  și materiale;
- optimizarea evidenței contabile și gestiunii veniturilor realizate din granturi și contracte.

B. Dezvoltarea resurselor umane
-  creșterea  numărului  de  cercetători  tineri,  prin  atragerea  studenților,  masteranzilor,

doctoranzilor și post-doctoranzilor în activități de cercetare;
-  integrarea  studenților  în  colective  de cercetare  prin reorganizarea  cercurilor  științifice

studențești,  elaborarea  unor  tematici  ale  lucrărilor  de  diploma  care  sa  includă  și  activități  de
cercetare;

- acordarea de burse de cercetare pentru studenții cu rezultate remarcabile; 
- atragerea de cercetători cu experiența  și post doctoranzi din țara  și din străinătate;
-  stimularea/recunoașterea  eforturilor  cadrelor  didactice  cu  performante  științifice

deosebite prin acordarea unor recompense prevazute de legislația în vigoare (an sabatic, distincții
și premii);

-  utilizarea  eficienta  a  fondurilor  atrase  prin  activități  de  cercetare,  inovare  și  transfer
tehnologic pentru  stimularea materiala a cercetătorilor cu rezultate remarcabile;

- sprijinirea pregătirii și perfecționării cadrelor didactice tinere, ce desfășoară activități de
cercetare, prin intermedierea de stagii în cadrul unor centre de cercetare cu tradiție pe plan național
și internațional.

C. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare
- utilizarea eficienta a infrastructurii de cercetare existente in cadrul FD, prin stimularea

creării de laboratoare cu utilizatori multipli;
- lărgirea accesului la infrastructuri de cercetare din tara și străinătate prin parteneriate cu

agenți economici  și instituții de învățământ  și cercetare;
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-  sprijinirea  cercetătorilor  în  utilizarea  eficienta  a  fondurilor  atrase  prin  activități  de
cercetare, inovare și transfer tehnologic pentru achiziționarea de echipamente și materiale pentru
cercetare;

- susținerea activității de modernizare a bazei materiale a cercetării

D. Creșterea performantei  și vizibilității
- consolidarea cercetării de excelenta, extinderea ariei de activitate și deschiderea de noi

directii de cercetare;
- realizarea și dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialiști din

cadrul unor universități sau institute de cercetare de prestigiu din tară  și  din străinătate;
-  stimularea  activităților  de  valorificare  a  rezultatelor  științifice  prin  participarea  la

manifestări  științifice  de prestigiu,  publicarea  de lucrări  în  reviste  cu factor  de impact  ridicat,
editarea de cărți în edituri naționale  și internaționale;

-  sprijinirea  pentru  organizarea  unor  simpozioane  științifice,  seminarii,  congrese  și
conferințe cu participare naționala  și internaționala;

- îmbunătățirea calității publicațiilor proprii și recunoașterea acestora pe plan internațional;
- ridicarea  nivelului științific al lucrărilor publicate și creșterea vizibilității internaționale  a

FD,  și implicit a Universității din Craiova;
- utilizarea exclusivă a sistemului referenților de prestigiu (peer review) pentru validarea

propunerilor de proiecte de cercetare, elaborate la orice nivel și pentru publicarea articolelor in
reviste proprii;

- dezvoltarea și  modernizarea  paginii  web  a facultății și  a  platformei  online în  vederea
creșterii performanței  și a vizibilității on-line.

E. Creșterea volumului de fonduri atrase prin cercetare
-  creșterea  numărului  și  a  calității  programelor  și  proiectelor  depuse  în  competițiile

naționale și internaționale, in scopul atragerii de fonduri cat mai mari pentru susținerea activității
de cercetare  științifica;

- sprijinirea cercetătorilor pentru participarea la competițiile de obținere a granturilor de
cercetare organizate la nivel național și internațional;

- stimularea spiritului de lucru în echipă la nivelul departamentelor din facultate;
-  stimularea  activităților  de  cercetare  inter-disciplinară,  prin  dezvoltarea  unor  colective

puternice,  cu  implicarea  mai  multor  departamente  care  să  desfășoare  activități  de  cercetare
competitive.

F. Abordarea  de  tematici  de  cercetare  de  interes  pentru  mediu științific și socio-
economic, extinderea parteneriatelor interne și internaționale;

- realizarea   de  parteneriate   de  cercetare-dezvoltare   cu  agenți  economici și organe  ale
administrației locale;

- realizarea de proiecte de cercetare aplicativă cu parteneri socio-economici;
- orientarea temelor de cercetare spre rezolvarea unor probleme impuse de cerințele actuale

și de perspectivă privind dezvoltarea societății românești și de actualitate pe plan internațional; 
- integrarea  colectivelor  de  cercetare  proprii  în  consorții  naționale și  internaționale  de

cercetare;
- cercetare științifică în domeniul educației adulților și elaborare de materiale specifice.
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Pe termen scurt și mediu, FD își propune în concret următoarele direcții de excelență și
de cercetare:

a. Direcțiile de excelență pentru perioada 2021-2024: 
1. Tendințe post-moderne în dreptul pozitiv actual

b.  Direcțiile de cercetare pentru perioada 2021-2024: 
Domeniul Drept
1. Codul civil român la 10 ani de aplicare: noutate și continuitate; 
2. Protecția persoanei prin mijloacele dreptului penal; 
3. Efectele reglementărilor UE asupra legislației naționale; 
4. Protecția drepturilor fundamentale în dreptul român și european;
Domeniul Științe administrative
5. Reforme legislative în administrația publică, la nivel național și european; 
6. Efectele reglementărilor UE asupra legislației naționale ().

De asemenea, pe termen scurt și mediu, respectiv pentru anii 2021 - 2024, se au în vedere
manifestările cu caracter științific a fi organizate sub forma unor conferințe cu participare națională
și internaționala:

- Conferința internaționala Bienală "Sistemul juridic intre stabilitate și reforma":  2021 și
2023;

-  Seminar  comun  de  drept  penal  anual  organizat  de  Facultatea  de  Drept  din  cadrul
Universității din Craiova și Facultatea de Drept din cadrul Universității din Fribourg: 2021, 2022,
2023, 2024;

- Conferința națională a doctoranzilor în drept, Edițiile a IV-VII: 2021, 2022, 2023, 2024 

Pe termen lung, FD își propune în concret următoarele coordonate de cercetare: 
- extinderea ariei de difuzare a publicațiilor cadrelor didactice;
- înființarea Școlii doctorale de științe administrative;
- extinderea publicării rezultatelor cercetării în reviste BDl/ISI; 
- creșterea ponderii cercetarii finanțate prin fonduri naționale/europene;
- publicarea rezultatelor cercetarii prin intermediul unar edituri de prestigiu din strainatate;
-  dezvoltarea   programelor  de  mobilitate  internațională în  vederea   documentarii  și

realizării unar lucrări  științifice;
- elaborarea unor lucrări de anvergura realizate de către colective de cercetare în domeniile

de specialitate.

Cercetarea științifica va fi finanțata din: 
- fonduri proprii;
- resurse obținute din granturi naționale și internaționale; 
- proiecte finanțate din fonduri europene;
- sponsorizări din partea mediului de afaceri și organizațiilor non-guvernamentale; 
- prestări de servicii către instituții publice și companii private.

http://drept.ucv.ro/
mailto:secretariat@drept.ucv.ro


R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAțIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea București, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România
Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat@drept.ucv.ro, http://drept.ucv.ro 

5. lmplementarea strategiei

În implementarea Strategiei se vor respecta principiile definite în Strategia naționala CDI:
responsabilitate, transparentă, performantă, și in Strategia de cercetare de la nivelul Universității
din Craiova.

Monitorizarea și evaluarea activității de cercetare sunt elemente esențiale menite să asigure
capacitatea de adaptare  a  strategiei la  evoluțiile  și  contextul  la  nivel  național  și  internațional.
Monitorizarea și evaluarea strategiei se bazează pe indicatori de performantă specifici sistemului
național CDI, precum și indicatori adaptați obiectivelor specifice ale prezentei strategii.

Prezenta  Strategie  a  fost  aprobată  în  ședința  Consiliului  Facultății  de  Drept  din  data
26.03.2021.

Decan,

Prof. univ. dr. Edmond Gabriel OLTEANU
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