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I. INTRODUCERE 

 

 

Pornind de la realitatea că simpla enunțare a unor deziderate având ca obiect 

modele de conduită în acte normative nu înseamnă automat și aducerea acestora la 

îndeplinire, obiectivul prezentului document analitic constă în conturarea unei 

imagini de ansamblu, bazate pe situații concrete, asupra modului în care drepturile 

și obligațiile studentului sunt transpuse și respectate în Facultatea de Drept a 

Universității din București.  

 

Astfel, suntem de părere că, în evoluția actului de educație și al dezvoltării calității 

serviciilor oferite de către Facultate, un aport pozitiv și absolut necesar îl are 

implicarea energică și constantă a studenților. Mai mult, față de rolul esențial pe 

care o formare calitativă a studentului îl are, mai ales în raport cu domeniul de 

studii al Facultății, față de societate în ansamblul său, fiecare contribuție la 

identificarea posibilităților de îmbunătățire reprezintă o oportunitate de 

perfecționare a formării și dezvoltării studenților.  

 

Considerăm că raportul de față, alături de alte metode interne și externe de 

evaluare, poate reprezenta un instrument util pentru conducerea Facultății în 

vederea asigurării constante a mecanismelor de exercitare a drepturilor studenților 

în evoluția lor dinamică, cu scopul însușirii și asumării pe deplin a participării 

studenților la procesul de învățare nu doar ca beneficiari ai acestuia, ci și ca 

parteneri în evoluția calitativă constantă, deziderat indubitabil comun tuturor 

actorilor implicați în acest proces. 

 

Astfel, Asociația Studenților în Drept (ASD), în calitate de unică asociație 

reprezentativă a tuturor studenților Facultății de Drept, recunoscută întocmai în 

Anexa 1 a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului, anexă a Cartei Universității 

din București, inițiază și își asumă acest demers, analizând sistematic și obiectiv 

prevederile CDOS, determinând astfel gradul de aplicare și respectare al acestuia. 

 

 

 

II. CADRU NORMATIV 

 

 

Considerăm oportună, înainte de analiza pe fond, conturarea contextului legislativ 

relevant pentru acest subiect. 
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Astfel, ținând cont de conținutul Legii educației naționale nr. 1/2011, relevante 

sunt prevederile articolului 20: 

 

„Art. 20 

 alin. (3) Drepturile, libertățile și obligațiile studenților sunt cuprinse în Codul 

drepturilor și obligațiilor studentului, propus de asociațiile studențești în termen 

de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi și adoptat de Ministerul Educației 

și Cercetării prin ordin al ministrului acestuia. 

alin. (5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare și monitorizare a 

respectării prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului. Asociațiile 

studenților prezintă un raport anual privind respectarea codului, care este public”. 

În baza articolului citat, a fost adoptat OMECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea 

Codului drepturilor și obligațiilor studentului, la nivel național. Acesta obligă 

universitățile să elaboreze Coduri ale drepturilor și obligațiilor studentului proprii, 

care să respecte și să cuprindă integral drepturile prevăzute în conținutul Ordinului. 

Acest demers a fost realizat și în cadrul Universității din București și al Facultății de 

Drept a acesteia. Ținând cont de intrarea în vigoare la 1 octombrie 2016 a noii Carte 

a Universității din București, s-a elaborat, în mod subsecvent, un nou Cod al 

drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea din București, care a intrat în 

vigoare la aceeași dată, acesta fiind documentul supus prezentei analize. 

Relevante pentru legitimitatea și responsabilitatea ASD în acest demers asumat sunt 

prevederile articolului 22 din Codul drepturilor și obligațiilor studentului la nivelul 

Universității din București:  

“Art. 22 

alin. (1) Asociaţiile studenţeşti legal constituite şi recunoscute la nivel de 

facultate elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului 

Cod în fiecare facultate din cadrul Universităţii.   
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alin. (3) Raportul se prezintă în şedinţa Consiliului facultăţii înaintea începerii 

anului universitar, fiind obligatorie dezbaterea cu privire la modalităţile de 

soluţionare a deficienţelor identificate în implementarea prezentului Cod.” 

Având în vedere contextul normativ complex, constituit din multiple acte cu valoare 

juridică, cercetarea respectării acestora nu poate și nu trebuie să se limiteze la o 

analiză rigidă a drepturilor și obligațiilor enunțate într-un singur anume document. 

Astfel, pentru a conferi o imagine cât mai fidelă realității și cu reală utilitate, obiect 

al prezentei analize este întreaga construcție normativă cu efecte asupra studenților 

Facultății de Drept a Universității din Bucrești; doar în acest mod se poate contura 

o privire obiectivă și completă a situației reale. 

Facem precizarea că informațiile utilizate în prezentul raport provin atât din 

consultarea studenților reprezentanți ai seriilor și anilor de studiu din Facultatea de 

Drept, a celor membri în Consiliul Facultății și în Senatul Universității, cât și din 

chestionarul aplicat de Asociația Studenților în Drept pe care au putut să-l 

completeze toți studenții Facultății de Drept în perioada 21-25 iulie 2021. 

 

III. ANALIZĂ PRIVIND RESPECTAREA CDOS ÎN FACULTATEA DE DREPT A 

UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

 

 

Cu titlu prealabil, se impune precizarea că, din perspectiva dreptului pozitiv, toate 

drepturile garantate de Ordinul de Ministru sunt transpuse și prevăzute și în actul 

administrativ omonim adoptat de Universitate. 

 

Cu toate acestea, se observă, în cazul Universității, acordarea unei protecții 

suplimentare în ceea ce privește drepturile studenților, creând astfel o situație mai 

favorabilă decât documentul de bază. În concret, este vorba de transpunerea unui 

drept din Legea educației naționale 1/2011 (art. 118 alin. (3), la care face trimitere 

și Ordinul de Ministru, precum și creșterea numărului minim de pagini aplicabil la 

dreptul privind un suport gratuit de curs, de la 5 la 20 de pagini. 

 

Analizând prevederile Ordinului de Ministru antemenționat și ale transpunerii sale la 

nivelul Universității din București, drepturile studentului sunt următoarele:  
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a. Dreptul la învăţământ de calitate 

 

Reprezentând primul drept enumerat de CDOS-UB, este evidentă importanța sa, în 

viziunea instituției de învățământ, pentru beneficiarii primari ai actului de educație.  

 

Desigur, fiind însă un drept cu caracter larg, cuprinzător, o evaluare comprehensivă 

a respectării acestuia poate fi făcută doar printr-o analiză a întregului raport 

student-Facultate. Fiind așadar atât premisă, cât și rezultat al tuturor celorlalte 

drepturi, concluziile analizării acestora vor reflecta măsura în care este respectat 

acest drept.  

 

Cu toate acestea, pentru un răspuns succint, având în vedere rezultatele studenților 

Facultății la examenele de admitere în profesie și la concursurile naționale și 

internaționale, se poate concluziona că acest drept este respectat.  

 

 

b. Dreptul de acces la programele de mobilitate internă şi externă, cu 

recunoaşterea conform legii a creditelor obţinute în acest fel 

 

Acest drept este respectat la nivelul Facultății, cu precădere prin posibilitățile 

oferite de mobilitățile Erasmus+. 

  

Recomandare: în cazul mobilităților interne temporare, o mai mare susținere din 

partea Universității și Facultății ar fi benefică, începând cu publicitatea și 

promovarea acestora. 

 

c. dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare şi cartelor universitare 

Acest drept este respectat, în conformitate cu normele aplicabile în domeniu. 

 

d. dreptul la protecţia datelor personale 

Acest drept este în general respectat în cadrul Facultății: notele obținute la 

examene pot fi văzute doar de către studentul care le-a obținut, prin intermediul 
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contului personal pe platforma ADMA, iar listele la examenul de admitere, precum 

și lista reclasificărilor buget-taxă între anii universitari sunt publice, numele 

studenților fiind însă anonimizate. 

Recomandare: O excepție de la respectarea acestui drept, semnalată de studenți, 

a fost în cazul punctajului complementar ori suplimentar obținut pentru activitatea 

de la seminar, listele cu punctajul tuturor studenților fiind accesibile pentru toți 

studenții din aceeași grupă la unele discipline și pentru unele gruppe. 

Recomandare: O altă problemă punctuală cu privire la acest drept a fost în legătură 

cu notele la examenul de licență din sesiunea iulie 2021: în concret, listele pe care 

semnau studenții pentru ridicarea adeverinței ce suplinește diploma de licență până 

la eliberarea acesteia conțineau numele absolvenților și nota obținută la examenul 

de licență. Astfel, cei care semnau pe aceeași pagină puteau vedea notele celorlalți. 

Odată cu remedierea acestor aspecte, protecția datelor cu caracter personal va fi 

asigurată la standardele necesare. 

 

e. dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 20 pagini), în format fizic sau 

electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit 

în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii 

Acest drept nu este respectat în integralitatea sa, dat fiind faptul că accesul la 

bibliotecă nu este permis în mod gratuit (biblioteca Facultății aparținând Bibliotecii 

Centrale Universitare „Carol I”), fiind necesar un abonament care trebuie reînnoit 

anual. În contextul pandemic în care s-a desfășurat anul universitar 2020-2021, 

studenții au beneficiat de acces gratuit la suporturi de curs și materiale suplimentare 

destinate studiului individual. Păstrarea acestor bune practici și în contextul 

revenirii la activitatea didactică normală va asigura respectarea pe deplin a acestui 

drept. 
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În scopul remedierii în viitor a încălcărilor punctuale ale acestui drept, enumerăm 

situațiile unde studenții au sesizat în cadrul chestionarului aplicat lipsa suportului 

de curs:  

● Anul I: Introducere în dreptul roman, Istoria dreptului românesc, 

Organizarea și etica profesiilor juridice, Drept roman. Teoria 

obligațiilor; 

● Anul II: Drept civil. Drepturile reale, Drept administrativ II, 

Drept penal. Partea generală I, Drept internațional public, Drept 

financiar public, Drept civil. Teoria obligațiilor, Drept penal. 

Partea generală II, Criminologie, Organizații și relații 

internaționale; 

● Anul III: Drept civil. Contracte, Drept penal – partea specială I, 

Drept procesual penal I, Drept comercial. Întreprinderea, 

Dreptul mediului, Drept penal – partea specială II, Drept 

procesual penal II, Drept comercial. Obligațiile, Dreptul familiei 

și regimuri matrimoniale, Dreptul transporturilor; 

● Anul IV:  Drept internațional privat, Dreptul proprietății 

intelectuale, Dreptul concurenței. 

 

f. dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea 

semestrului, cu privire la programa analitică, structura şi obiectivele 

cursului, competenţele generate de aceste, precum şi cu privire la 

modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a 

modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul 

studenţilor 

 

În mare parte, acest drept este respectat, prin intermediul fișelor de disciplină 

afișate pe site-ul Facultății. Deși în unele cazuri au fost afișate fișe de disciplină din 

ani anteriori, care nu erau actualizate privind modalitatea de examen aplicabilă sau 

bibliografia necesară, după semnalarea acestui aspect de către reprezentanții 

studenților acest aspect a fost remediat.  
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g. dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un "Ghid al 

studentului", cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile 

studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la 

dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza 

materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile 

studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de 

finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordat 

 

Dreptul este respectat, Ghidul fiind realizat la nivelul Facultății, la începutul 

fiecărui an universitar, pentru studenții din cadrul primului an de studii de către 

Asociația Studenților în Drept (ASD). Decanul Facultății contribuie, în mod 

tradițional, la Ghid printr-un cuvânt-înainte. 

 

Recomandare: Din perspectiva finanțării, acest demers este plătit exclusiv din 

fondurile proprii ASD. Având în vedere faptul că este un drept la a cărui îndeplinire 

ar trebui să își aducă aportul și Facultatea, considerăm că în viitor ar fi benefic și 

echitabil ca și aceasta să acorde susținere financiară. 

 

 

h. dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de 

dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea 

în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile 

 

Dreptul este respectat, însă gradul de implicare al îndrumătorilor diferă în funcție 

de cadrul didactic, majoritatea celora care dețin această calitate nedepunând 

eforturi în exercitarea acesteia. 

 

 

i. dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor 

practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau 

organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor 

art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea 

performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe 

de studiu şi cadre didactic 

 

Dreptul este doar parțial respectat la nivelul Facultății, studenții participând la 

procesul anonim de evaluare, însă pe pagina oficială sunt prezente numai rapoarte 

succinte privind evaluările cadrelor didactice. 

https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
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În legătură cu acest aspect, reprezentantul studenților în CEAC-FD și ASD au făcut o 

cerere solicitând publicarea pe site-ul Facultății a rezultatelor evaluărilor cadrelor 

didactice realizate de studenți care să cuprindă numele și prenumele cadrului 

didactic, media obținută la evaluare prin raportare la media pe an universitar, 

precum și numărul de evaluări primite de fiecare cadru didactic, având în vedere 

dispozițiile art. 303 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  și ale art. 11 

alin. (1) lit. i din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului. 

Solicitarea a fost însă respinsă, astfel că utilitatea acestor evaluări și garanțiile 

privind remedierea problematicilor identificate de studenți rămân limitate până la 

asigurarea unui grad ridicat de transparență și, de fapt, a caracterului cu adevărat 

public al acestor informații. 

Deși art. 11 alin. (2) din OMECTS nr. 3666/2012 prevede în mod clar: „Universitatea va 

publică rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, 

în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru 

fiecare profesor în parte.″, Facultatea de Drept a Universității din București nu aplică 

această prevedere legală. 

 

j. dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese - verbale şi alte 

documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății, documentele relevante fiind publicate 

pe site-ul instituției. 

 

 

k. drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute 

prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, 

conform legislaţiei în vigoare şi Cartei universitare şi eventualelor contracte 

între părţi 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății. 

 

 

l. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere 

academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de 
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învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de învăţământ superior, potrivit 

Cartei universitare 

 

 

Dreptul este respectat la nivelul Universității, însă o mare pondere dintre studenți 

nu cunosc suficiente detalii ori chiar existența Centrului de orientare și consiliere în 

carieră. 

 

 

m. dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii 

universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă 

asigurate în condiţiile legii 

 

Dreptul este parțial respectat la nivelul Facultății. Asociațiile studențești asigură 

locuri pentru practica de specialitate, Facultatea oferindu-le sprijin, dar fără a 

întreprinde demersuri proprii.  În același timp, există  sprijin în acest sens din partea 

unor cadre didactice. De asemenea, este surprins și faptul că, din obișnuință, 

studenții nu adresează cereri facultății prin care să solicite locuri de practică. 

 

În ceea ce privește baza materială, transportul și masa, nu există norme de aplicare 

a dispozițiilor nici la nivel național, nici la nivelul universității.   

 

Recomandare: Se recomandă o mai mare preocupare a Facultății de Drept pentru 

găsirea locurilor de practică pentru studenți 

 

 

n. dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea 

gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu 

programul de studiu 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății. 

 

 

o. dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi 

legislaţiei în vigoare 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății. 
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p. dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ 

superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii 

 

Se poate afirma că dreptul este respectat la nivelul Facultății, fiind școlarizate 

programe de studiu în limbi străine la nivelul ciclului master.  

 

 

q. dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe 

zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de 

pregătire practică 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății. 

 

r. dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor 

dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul 

de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat 

 

Dreptul este, în principiu, respectat, însă există în mod constant situații în care 

studenții ridică obiecții privind respectarea acestui drept, acuzând nerespectarea 

baremului, un barem comunicat prea târziu sau realizat prea vag ori examene la 

care se verifică informații neincluse în/contradictorii cu materialele din bibliografie 

ori cu prevederi legale exprese, fiind invocate opinii doctrinare care le contrazic. 

 

Mai mult, la examenele orale, obiectivitatea evaluării este constant contestată de 

unii studenți. De asemenea, în ceea ce privește punctajul la seminar pentru 

disciplinele unde acest punctaj este parte integrantă, ori punctaj suplimentar din 

nota finală, studenții remarcă uneori lipsa comunicării unor criterii clare și obiective 

privind acordarea acestora, sau nerespectarea acestora, atât în sensul neacordării 

punctajului meritat, cât și în cel al acordării inechitabile a acestuia. 

 

s. dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o 

dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face 

imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de 

către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu 

limiteze atingerea standardelor examinării 

 

Dreptul este respectat din perspectivă normativă, neavând informații privind 

depunerea de solicitări în acest sens.  
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Cu toate acestea, deși nu este o dizabilitate în sensul reglementării, privită în sensul 

larg al imposibilității obiective de prezentare la examen din cauza unor motive 

medicale, considerăm problematică și inechitabilă soluția adoptată de Facultate 

în cazul studenților infectați cu virusul Covid-19 la momentul examenului 

programat.  

 

Dat fiind că, prin natura sa, o pandemie presupune că un număr mare de oameni (și, 

pe cale de consecință, de studenți) pot fi bolnavi la un anumit punct (în speță, în 

timpul sesiunii ordinare), din motive evident neimputabile lor, o abordare mai 

corectă și mai incluzivă a Facultății ar fi trebuit să se orienteze către organizarea 

unei sesiuni speciale dedicate celor care nu puteau susține sesiunea din cauza 

contactării virusului SARS-COV-2. 

 

Soluția motivării absenței este corectă doar în aparență, dat fiind faptul că absența, 

fie ea motivată sau nemotivată, are același efect asupra studentului din perspectiva 

șansei sale de a obține un loc la buget/bursă/cămin – studentul are o singură șansă 

de a susține examenul înainte de reclasificare, nu 2, ca în mod normal. 

 

t. dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform 

regulamentelor interne ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută 

de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat 

iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicită 

acest lucru 

 

Dreptul este, în principiu, respectat la nivelul Facultății.  

 

Cu toate acestea, există studenți care au semnalat că, din perspectiva lor, 

soluționarea contestațiilor nu reprezintă o cale de atac efectivă, comisia având 

tendința de a favoriza evaluarea inițială. Mai mult, contestația la barem este 

soluționată de cadrele didactice care au conceput subiectele, fapt ce nu garantează 

o analiză complet obiectivă a acestora, probabilitatea de admitere a acestor 

contestații fiind deci redusă, cu precădere la subiectele ce implică diverse 

controverse doctrinare. 

 

De asemenea, se observă faptul că standardul pentru a fi admisă o contestație la 

barem este mult mai ridicat decât cel existent în cadrul examenelor de admitere în 

profesie.  

 

Nu sunt izolate cazurile în care interpretări doctrinare minoritare sau care golesc de 

conținut prevederi legale exprese sunt menținute de titularul de curs, ceea ce este 

de notorietate ca fiind nepermis la examenele de admitere în profesiile juridice. 
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u. dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de 

universitate al lucrării de licenţă/disertație şi de a i se comunica punctajul 

acordat 

 

Dreptul este respectat la nivelul Facultății. În contextul renunțării la lucrarea de 

licență, prima parte nu este aplicabilă. Punctajul obținut la examenul scris de 

licență se publică pe site-ul Facultății, comunicarea fiind astfel realizată. 

 

 

v. dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea 

dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de 

angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii 

 

Dreptul este respectat la nivelul Universității și al Facultății. Cu toate acestea, nu 

se respectă indicatorul ARACIS privind dezbaterea și îmbunătățirea constantă a 

planului de învățământ, prin implicarea actorilor interesați, mai ales în cazul 

planului de învățământ de la studiile de licență. 

 

 

w. dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. 

(7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în acest 

sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de 

cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de 

universitate 

 

Având în vedere existența disciplinelor opționale și facultative în planul de 

învățământ, se poate concluziona că acest drept este respectat. 

 

Există diferențe majore între anii de studiu însă, în anul IV existând cea mai mare 

libertate a studentului de a-și alege disciplinele de studiu, în timp ce în anul III nu 

există discipline opționale. 

Mai mult, nu s-a constatat fructificarea în mod corespunzător a posibilității de a 

urma discipline în regim facultativ în cadrul altor facultăți din cadrul UB, în ciuda 

faptului că la nivelul Universității există procedură în acest sens, remarcându-se însă 

neaplicarea acesteia.  

x. Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile 

universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula 

activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. 

 

https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
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Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de universitate și 

respectat la nivelul facultății, organizațiile studențești având spații alocate pentru 

sediile sociale și posibilitatea de a solicita în scris rezervarea sălilor din Facultate. 

 

y.  Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti 

legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind 

dezvoltarea învăţământului superior. 

 

Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de Universitate și, 

în general, respectat la nivelul Facultății. Cu toate acestea, în acest an universitar 

nu s-au remarcat eforturi ori demersuri pornite la inițiativa conducerii Facultății de 

consultare a ASD pe chestiuni ce țin de dezvoltarea generală a învățământului 

superior ori de îmbunătățirea calității actului de educație în cadrul Facultății. 

 

 

z. Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ 

un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi 

finalizarea studiilor. 

 

Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de Universitate și 

respectat la nivelul Facultății. 

 

 

aa. Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau 

marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din 

mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia 

de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, 

pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi 

consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi 

urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor 

academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu 

calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii. 

 

Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de Universitate și 

se respectă, organizându-se activități de orientare și consiliere în carieră. Totuși, 

cei mai mulți studenți fie nu cunosc existența acestora, fie nu le consideră utile. 

 

bb. Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau 

de grup sunt interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 
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Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de universitate și 

respectat, în mare parte, la nivelul Facultății.  

 

Cu toate acestea, există cazuri punctuale de promovare ori combatere a unor idei 

politice, fenomen intensificat în acest an universitar de dezbaterea generalizată în 

spațiul public privind respectarea drepturilor fundamentale în contextul combateriii 

pandemiei.  

 

Nu considerăm că Facultății de Drept sau conducerii acesteia îi poate fi atribuită o 

culpă pentru unele afirmații ale anumitor cadre didactice, dar sugerăm acordarea 

unei mai mari atenții acestor comportamente și o disponibilitate de a fi sesizate 

organele competente (ex: Comisia de Etică a UB) atunci când situația ar impune-o. 

 

cc. Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor 

academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  

Drepturile sunt preluate în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de universitate 

direct din lege și se respectă la nivelul facultății. 

 

dd. Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student 

reprezentant de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi 

laboratoare. Cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a 

studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. 

Dreptul este recunoscut și respectat la nivelul facultății. 

ee. Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare 

sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la 

nivelul facultăţii, respectiv al universităţii.  

Dreptul este recunoscut și respectat la nivelul facultății. 

ff. Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care 

pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16914534?cm=DOCUMENT
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Dreptul este recunoscut la nivelul Universității prin existența unui regulament 

privind acordarea creditelor de voluntariat și respectat la nivelul facultății. 

gg. acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau 

pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor 

activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei universitare; 

Dreptul este prevăzut în Codul drepturilor și obligațiilor la nivel de universitate și 

respectat la nivelul facultății, studenții având posibilitatea de a solicita în scris 

rezervarea sălilor din Facultate. 

 

hh. dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea 

acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în 

vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 

571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

Dreptul este recunoscut și respectat la nivelul facultății. 

ii. dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise 

la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, 

respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de 

lege şi de regulamentele universitare; 

Dreptul este recunoscut și respectat la nivelul facultății. 

Recomandare: Se recomandă completarea regulamentelor interne în sensul 

obligativității emiterii unei confirmări de primire în termen de 48h. 

jj. dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea 

anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru 

burse, tabere, cazare şi mobilităţi. 

Dreptul este recunoscut și respectat la nivelul facultății. 

kk. Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele 

de studiu, precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu 

https://sintact.ro/#/dokument/16857070?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16857070?cm=DOCUMENT
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Carta universitară. Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la 

numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universităţi. 

Dreptul este parțial respectat la nivelul Facultății.  

Deși mecanismele formale privind adoptarea taxelor sunt cunoscute și procesul 

decizional în sine este unul transparent, studenții nu cunosc detalii despre situația 

financiară a Facultății sau despre alte motive pe care se fundamentează creșterea 

taxelor. Mai mult, rolul principal în transmiterea tuturor informațiilor necesare 

privind taxele îl au studenții reprezentanți, neexistând din partea Facultății eforturi 

de accesibilizare a informațiilor, în plus față de necesitățile minimale de 

transparență decizională. Numărul, tipul și cuantumul taxelor sunt cunoscute. 

 

Bineînțeles, importante pentru mediul academic nu sunt doar drepturile oferite 

studenților, ci și obligațiile care incumbă acestora, motiv pentru care analiza lor 

este esențială în verificarea respectării prevederilor Codului.  

Din punctul de vedere al conținutului normelor din OM și Codul la nivelul 

Universității, observăm că CDOS-UB a transpus (cu mici modificări de ordin lingvistic) 

identic secțiunea de obligații din Ordinul de Ministru, cu excepția a două obligații: 

„de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor 

substanţe interzise; de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar”; cu 

toate acestea, considerăm că prin celelalte prevederi se urmărește implicit și 

respectarea acestor două reguli de conduită, motiv pentru care respectarea lor este 

asigurată satisfăcător. 

 

Așa fiind, din perspectiva obligațiilor studenților, situația se înfățișează după cum 

urmează:  
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a. de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi 

programelor analitice ale disciplinelor; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

b. de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

c. de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor 

de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

d. de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

e. de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte 

paternitatea informaţiilor prezentate în lucrările elaborate; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

f. de a respecta prevederile codului etic al universităţii; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 
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g. de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de 

absolvire originale; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

h. de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ 

şi în cadrul activităţilor conexe acestuia; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

i. de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor 

alcoolice sau a altor substanţe interzise; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

j.  de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

k.  de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate 

facilităţile şi subvenţiile primite; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

l.  de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 
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m.  de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la 

dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ superior; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

n.  de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii 

care ar putea influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual 

şi general; 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

o.  de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care 

studiază, în condiţiile stabilite în contractul de studiu. 

Obligația este stipulată și aplicată la nivelul facultății. 

 

Cazuri punctuale de nerespectare a obligațiilor, deși izolate, nu sunt eminamente 

absente, soluționarea acestora realizându-se însă prompt, prin mecanismele de 

sancțiuni prevăzute de normele la nivel de Facultate și Universitate în funcție de 

gravitatea nerespectării în cauză. 

 

IV. CONCLUZII 

 

Analiza relevă, într-o majoritate covârșitoare, respectarea prevederilor Ordinului de 

Ministru și al CDOS-UB la nivelul Facultății de Drept. Este evidentă astfel 

preocuparea instituțiilor pentru asigurarea cadrului legal corespunzător pentru 
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desfășurarea procesului educațional, problematicile și deficiențele punctuale 

putând fi facil corectate.  

Cu toate acestea, se remarcă importanța evaluării continue a respectării 

prevederilor relevante, pentru a se asigura în timp evitarea transformării lor în 

norme strict și doar declarative. 

 

Asociația Studenților în Drept își asumă, prin prezentul raport, concluzia constatării 

respectării majorității prevederilor OMECTS nr. 3666/2012 în ceea ce privește 

Facultatea de Drept a Universității din București și semnalează punctual situațiile 

specifice în care anumite drepturi ale studenților nu sunt respectate în 

integralitatea lor, solicitând Facultății de Drept dezbaterea și aplicarea unor soluții 

acolo unde prezentul raport le identifică drept necesare. 

 

Prezentul raport numără 21 de pagini, a fost aprobat de către Consiliul director al 

Asociației Studenților în Drept, reprezintă punctul de vedere al ASD, se publică pe 

site-ul ASD și se înaintează spre dezbatere Consiliului Facultății de Drept. 

 

Aprobat, 

Președintele Consiliului director ASD, 

 


