
Școala Doctorală de Drept 

Prezentare 

 

1. Conducătorii de doctorat ai Școlii Doctorale de Drept 

Școala Doctorală de Drept din cadrul IOSUD-UVT a fost înființată în anul 2004. În 
prezent, doctoranzii din cadrul Școlii Doctorale de Drept valorifică expertiza profesională și 
experiența didactică și de cercetare a următorilor conducători de doctorat: 

1. Prof. univ. dr. Lucian Bercea: drept comercial 
2. Prof. univ. dr. Raluca Bercea: dreptul Uniunii Europene, drept internațional și european al 

drepturilor omului 
3. prof. univ. dr. Radu Bufan: drept comercial, drept fiscal 
4. prof. univ. dr. Claudia Roșu: drept procesual civil 
5. prof. univ. dr. Radu I. Motica: drept civil, drept comercial 
6. prof. univ. dr. Florin Moțiu: drept civil, drept comercial 
7. prof. univ. dr. Viorel Paşca: științe penale 
8. prof. univ. dr. Irina Sferdian: drept civil 
9. prof. univ. dr. Anton Trăilescu: drept administrativ 
10. prof. univ. dr. Constantin Valentin: drept internațional public 
11. prof. univ. dr. Ioan Vida: drept constituțional. 

Directorul Şcolii Doctorale de Drept este prof.univ.dr. Irina Sferdian. 

Din Consiliul Şcolii Doctorale de Drept fac parte, alături de directorul școlii doctorale, 3 
membri ai școlii doctorale (prof. univ. dr. Claudia Roșu, prof. univ. dr. Anton Trăilescu, drd. 
Alexandra Burdulea) și 2 membri externi (prof. univ. dr. Radu N. Catană – Universitatea „Babeș-
Bolyai” Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor – Universitatea din Craiova). 

Conducătorii de doctorat în domeniul Drept sunt preocupați de probleme de referință din 
propriile arii de expertiză, urmărind promovarea bunelor practici în colaborarea cu specialiști din 
aceste domenii sau din domenii conexe, care permit cercetări interdisciplinare (de exemplu, 
utilizarea instrumentarului law and economics în dreptul afacerilor din România, evoluțiile în 
dreptul bunurilor și al obligațiilor civile, reformele în dreptul administrativ subsecvent adoptării 
Codului administrativ, funcția interdisciplinarității în teoria comparației, raportul dintre dreptul 
internațional și dreptul intern în sistemul juridic românesc și dilemele sale, raportul dintre 
prevenție și represiune în dreptul penal contemporan etc.).   



Cercetările conducătorilor de doctorat sunt valorificate ȋn reviste de specialitate naționale 
și internaționale, precum și în cărți și capitole de cărți publicate la edituri de prestigiu internațional 
(Springer, C.H. Beck, Nomos, Hart, Bruylant, Presses Universitaires de France, L.G.D.J. etc.) sau 
național (Humanitas, Universul Juridic, Hamangiu, C.H. Beck, Solomon). 

Conducătorii de doctorat din domeniul Drept sunt membri în comitetele științifice ale 
publicațiilor și conferințelor internaționale, în comisii de susținere a unor teze de doctorat la 
universități din străinătate; au calitatea de invitat în cadrul conferințelor desfășurate în străinătate, 
respectiv de invitat în grupuri de experți la nivel internațional; calitatea de membru în board-urile 
asociațiilor profesionale internaționale. Astfel, pot fi evidențiate: (i) apartenența la asociații 
profesionale internaționale (spre exemplu, prof.univ.dr. Lucian Bercea este membru al Comitetului 
Științific al Asociației Europene pentru Drept Bancar și Financiar – AEDBF;  prof.univ.dr. Radu 
Bufan are calitatea de membru al Asociației europene a profesorilor de drept fiscal și al 
International Fiscal Association; prof. univ. dr. Viorel Pașca are calitatea de membru al 
International Association of Penal Law; prof. univ.dr. Raluca Bercea are calitatea de membru al 
Asociației Henri Capitant a prietenilor culturii juridice franceze); (ii) cooptarea în structuri de 
conducere ale unor institute de cercetare din străinătate (spre exemplu, prof. univ. dr. Lucian 
Bercea este, începând cu anul 2013, director adjunct specializat în dreptul afacerilor al Research 
Center for European Criminal Law din cadrul Institute of Law, Shanghai Academy of Social 
Sciences); (iii) participarea ca experți sau raportori în grupuri de lucru la nivelul organismelor sau 
asociațiilor internaționale (spre exemplu, prof. univ. dr. Florin Moțiu, începând cu anul 2016, este 
expert din partea României în Grupul de lucru V – Insolvency law, United Nations Commission 
on International Trade Law (UNCITRAL); prof. univ. dr. Raluca Bercea este, începând cu anul 
2017, expert formator în materia drepturilor omului la Consiliul Europei); (iv) participarea ca 
experți sau raportori în congrese internaționale (spre exemplu, prof. univ. dr. Lucian Bercea a fost 
raportor național în cadrul Journées Internationales Henri Capitant, Bordeaux – Paris (2019), și 
co-raportor național la Congresul Asociației Internaționale de Drept Comparat, Fukuoka (Japonia), 
2018). 

 

2. Organizarea instituțională a Școlii Doctorale de Drept 

Școala Doctorală de Drept din cadrul IOSUD-UVT a fost înființată în baza Ordinului 
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3004/07.01.2004, ca urmare a conferirii prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3003/07.01.2004 a calităţii de 
conducător de doctorat profesorilor Ioan Vida şi Viorel Paşca (ambii reconfirmaţi prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1805/20.08.2007), respectiv a aprobării prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3022/12.01.2004 a transferului 
activităţii de conducere de doctorat în domeniul Drept de la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca la Universitatea de Vest din Timişoara a profesorului Radu I. Motica (confirmat prin 



Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5415/28.11.1997 şi reconfirmat prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1805/20.08.2007). 

Ulterior, au mai dobândit calitatea de conducători de doctorat în domeniul Drept, în cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, profesorii Anton Trăilescu (prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1071/15.05.2007) şi Radu Bufan (prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 5842/04.11.2008).  

După intrarea în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011 și instituirea procedurii de 
obținere a atestatului de abilitare, au dobândit calitatea de conducător de doctorat și au fost afiliați 
Școlii Doctorale de Drept următorii profesori: Lucian Bercea (prin Ordinul Ministrului Educaţiei 
și Cercetării Științifice nr. 3216/18.02.2015, Constantin Valentin (prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 4209/10.06.2015), Claudia Roșu (prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 5353/29.09.2015), Irina Sferdian (prin Ordinul Ministrului 
Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 4035/07.06.2016), Florin Moțiu (prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 5358/29.09.2016), Raluca Bercea (prin 
Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 4076/28.05.2019). 

 

3. Admiterea în Școala Doctorală de Drept 

În esență, conform Metodologiei Școlii Doctorale de Drept privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat: (i) concursul de admitere 
constă în susținerea de către candidat a proiectului de cercetare științifică și într-un un interviu pe 
baza acestui proiect, desfășurat în fața comisiei de examinare; (ii) proiectul de cercetare va trebui 
să cuprindă prezentarea temei de cercetare, justificarea actualității și a importanței temei cercetate, 
obiectivele de cercetare propuse a fi atinse, metodele de cercetare, bibliografia accesată de 
candidat, publicațiile acestuia în domeniu; (iii) fiecare candidat este notat cu o notă cuprinsă între 
1 și 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare, media minimă de admitere fiind 8. 

 

4. Pregătirea doctoranzilor în cadrul Școlii Doctorale de Drept 

Baza materială și infrastructura de cercetare. Facultatea de Drept din cadrul Universității 
de Vest din Timișoara, cu sediul pe Bulevardul Eroilor de la Tisa nr. 9A, dispune de o sală de 
conferințe (dotată cu sistem de videoconferință), 4 amfiteatre și 12 săli de seminar. Studenții 
doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale de Drept au acces la spațiile destinate desfășurării 
activităților didactice, activităților de cercetare și de documentare. La sediul Facultății de Drept 
funcționează Biblioteca de Drept din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare (BCUT) „Eugen 



Todoran”, care dispune de o sală de lectură. Studenţii doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale de 
Drept au, ȋn condiţiile regulamentelor interne şi pe baza legitimaţiei de student, acces la 
infrastructura de cercetare a UVT, inclusiv la resursele electronice ale BCUT, care cuprind baze 
de date în care sunt indexate publicații internaționale de specialitate. 

Planul de cercetare doctorală. Acest plan stabilește, în mod detaliat, cursurile pe care le 
urmează studentul-doctorand, în funcție de specificul temei sale de cercetare doctorală, 
succesiunea rapoartelor de cercetare și tematica acestora, precum și o serie de alte elemente 
suplimentare care pot da plusvaloare cercetării (participarea la conferințe, publicarea de articole, 
mobilități naționale sau internaționale). Planurile de învățământ cuprind 2 discipline de specialitate 
și 2 discipline axate pe studierea aspectelor metodologice și etice ale cercetării științifice 
(Metodologia cercetării ştiinţifice şi elaborării tezei de doctorat, Etică și integritate academică). 

Implicarea doctoranzilor în organizarea și desfășurarea activităților didactice și de 
cercetare din facultate. În mod constant, studenții doctoranzi sunt implicați în susținerea de 
activități didactice de seminar și cursuri practice în cadrul facultății, asigurând suportul necesar 
atât conducătorilor de doctorat, cât și celorlalți titulari de disciplină. De asemenea, studenții 
doctoranzi participă la activitățile științifice ale centrelor de cercetare care funcționează în cadrul 
facultății (Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, Centrul de Cercetări în Științe Penale, 
Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate), la volumele colective editate de aceste centre 
(spre exemplu, Revista Studenților Facultății de Drept, supliment al Analelor Universității de Vest 
din Timișoara – Seria Drept), la organizarea de conferințe științifice naționale și internaționale, la 
elaborarea de opinii juridice asupra unor probleme actuale, la solicitarea autorităților și instituțiilor 
publice (spre exemplu, Înalta Curte de Casație și Justiție) sau la susținerea unor cercuri studențești 
care funcționează în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara (spre exemplu, 
Cercul de Dreptul Afacerilor).  

Stimularea participării doctoranzilor la conferințe internaționale de prestigiu în 
domeniul dreptului. Unul dintre cele mai importante evenimente ștințifice organizate de Școala 
Doctorală de Drept este Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, eveniment unic la 
nivel național prin specificul și dimensiunile sale, organizat de Facultatea de Drept din cadrul 
Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu centrele de cercetare de la nivelul Facultății 
de Drept și cu Fundația Universității de Vest din Timișoara. Conferința constituie premisa pentru 
consolidarea relațiilor de colaborare cu alte universități și institute de cercetare care organizează 
programe de studii universitare de doctorat în domeniul Drept, pentru schimbul de bune practici, 
inițierea unor proiecte comune și promovarea mobilităților de studii și de cercetare. Lucrările 
prezentate la conferință sunt publicate în volumul apărut anual la o editură juridică de prestigiu 
național. În anul 2022 este organizată ediția a XIV-a a evenimentului. 

Participarea studenților doctoranzi la prelegerile susținute de profesori invitați, din țară 
și din străinătate. În mod constant, facultatea oferă studenților doctoranzi oportunitatea 



contactului cu specialiști cu vizibilitate națională și internațională de la facultăți de drept din 
Hexagonul Facultăților de Drept din România și cu profesori și cercetători de la universități și 
institute de cercetare din străinătate. Spre exemplu, în anul 2021 au fost oferite studenților 
doctoranzi serii de prelegeri ale profesorilor Rainer Kulms, Institutul Max Planck pentru Drept 
Privat Comparat și Internațional din Hamburg (Germania) și Erzsébet Szalayné-Sándor, 
Universitatea din Pecs (Ungaria). 

Regulile și standardele eticii cercetării științifice. Școala Doctorală de Drept și-a 
îmbunătățit constant mecanismele de relaționare între studenții doctoranzi și coordonatorii 
științifici de doctorat, respectiv membrii comisiilor de îndrumare, precum și mecanismele de 
asigurare a respectării regulilor și standardelor eticii cercetării științifice, inclusiv pentru 
identificarea abaterilor de la aceste reguli și standarde. Școala Doctorală de drept folosește ca 
instrument-suport pentru învățarea redactării academice și pentru verificarea gradului de 
similaritate soft-ul online iThenticate, prin care sunt analizate, potrivit procedurilor interne, toate 
tezele de doctorat înainte de susținerea în cadrul comisiei de îndrumare, respectiv înainte de 
susținerea publică. 

 

 

 


