
Mul]umiri
adresate Domnului Prof. univ. dr. Flavius A. Baias
pentru activitatea desf`[urat` în calitate de Decan
al Facult`]ii de Drept în perioada 2008-2020

Profesorii [i personalul Facult`]ii de Drept îi mul]umesc Domnului Prof. univ. dr. Flavius A. Baias
pentru activitatea desf`[urat` \n calitate de Decan în perioada 2008-2020.

În timpul celor trei mandate, dintre care ultimul se încheie la 19 februarie 2020, Domnul Decan a
avut o preocupare constant` [i neobosit` pentru a men]ine Facultatea de Drept pe primul loc în
ierarhia facult`]ilor de drept din ]ar`, atât în ceea ce prive[te procesul didactic [i calitatea
absolven]ilor, cât [i în ce prive[te activitatea de cercetare [tiin]ific`.

În timpul mandatelor sale, Facultatea de Drept a Universit`]ii din Bucure[ti a r`mas

prin num`rul de candida]i la examenul de admitere [i a ocupat

constant primul loc între facult`]ile de drept în ceea ce prive[te num`rul absolven]ilor care au reu[it
la examenele profesionale de admitere în profesiile juridice. Studen]ii Facult`]ii au ob]inut rezultate
r`sun`toare la concursurile interna]ionale de procese simulate [i reu[esc adesea s`-[i continue
parcursul academic la prestigioase universit`]i din lume, devenind apoi agen]i de catalizare în
structurarea unor proiecte durabile în care facultatea noastr` devine partener al acelor universit`]i.

Cele mai multe dintre care activeaz` în prezent în cadrul Facult`]ii de Drept a

Universit`]ii din Bucure[ti au fost create în timpul mandatelor de decan ale Domnului Prof. univ. dr.
Flavius A. Baias. În acest interval, profesorii Facult`]ii au fost implica]i ca exper]i în redactarea
noilor coduri care au concretizat reformele legislative fundamentale ale României din perioada
2006-2014.

Sub conducerea sa, Facultatea de Drept , respectiv

de la înfiin]are, prin ample manifest`ri [tiin]ifice, desf`[urate cu participarea unor cercet`tori

de prestigiu în domeniul [tiin]elor juridice, din ]ar` [i din str`in`tate.

O component` important` a activit`]ilor Domnului Decan a constat în

, fiind semnate multiple parteneriate [i acorduri. Domnul Decan a

contribuit în mod esen]ial la crearea Masterului de Arbitraj interna]ional (în limba englez`), a
sus]inut crearea [i consolidarea programelor desf`[urate împreun` cu Universitatea din Würzburg,
care vor conduce la deschiderea primului program de master de drept economic european în limba
german` din România, precum [i cu Universitatea din Valencia, împreun` cu care se vor pune
bazele unui program de master în limba spaniol`. De asemenea, în anul 2018, a ini]iat un program

cea mai

atractiv` facultate de drept a ]`rii

centrele de cercetare

a s`rb`torit 150 de ani (în 2009) 160 de ani (în

2019)

dezvoltarea rela]iilor

interna]ionale ale Facult`]ii



de parteneriat în rela]ia cu Regatul Unit al Marii Britanii, prin semnarea acordului de cooperare cu
Juris Angliae Scientia, entitate afliat` Universit`]ii din Cambridge, care a dus la deschiderea unui
Centru de Drept Britanic (British Law Center) în cadrul Facult`]ii de Drept.

Activitatea Domnului Decan în ceea ce prive[te rela]ia cu universit`]ile din Fran]a este remarcabil`,
având ca rezultat numeroasele manifest`ri [tiin]ifice organizate în limba francez`, dintre care
amintim reu[itele conferin]e legate de traducerea, în aceast` limb`, a Codului civil român (2013) [i a
Codului de procedur` civil` (2018), evenimente la care au participat zeci de juri[ti francofoni, din
]ar` [i din str`in`tate. De asemenea, în timpul mandatelor Domnului Decan, implicarea Facult`]ii
noastre în func]ionarea Colegiului juridic franco-român de studii europene a devenit din ce în ce mai
semnificativ`.

Pentru meritele sale deosebite privind dezvoltarea rela]iilor româno-franceze, Domnul Decan

Facultatea de Drept este în prezent implicat` în numeroase

precum Asocia]ia Henri Capitant a Prietenilor Culturii Juridice Franceze, Societatea de

Legisla]ie Comparat` [i Grupul de Cercetare în domeniul Dreptului R`spunderii Civile [i
Asigur`rilor, precum [i în programe de cercetare multianuale cu universit`]i franceze precum Paris I
Pantheon Sorbona, Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Aix-Marseille [i altele.

Totodat`, în cursul mandatelor domniei sale, Domnul Decan s-a preocupat de

, participând constant la manifest`rile organizate

sub egida acestui grup al elitei academice na]ionale din domeniul dreptului. Facultatea noastr` a
organizat competi]ia anual` a Hexagonului din anii 2012 [i 2019 la Bucure[ti [i a propus implicarea
în Hexagon a Facult`]ii de Drept a Universit`]ii de Stat din Moldova, care a organizat, la rândul ei, la
Chi[in`u competi]ia din anul 2017. Facultatea din Chi[in`u continu` s` participe la eveniment, ca
invitat la probele [tiin]ifice, iar manifest`rile [tiin]ifice organizate împreun` cu Facultatea noastr` s-
au dezvoltat, implicând consilii comune, colocvii [i proiecte de cercetare bilaterale, precum [i
acces`ri comune de granturi.

Eforturile Domnului Decan au condus la

, în prezent fiind demarate procedurile [i pentru restaurarea celeilalte p`r]i a cl`dirii, în

vederea conserv`rii acestei mo[teniri fundamentale pentru profesorii [i studen]ii no[tri. Tot prin
str`daniile domnului Decan Flavius Baias s-au consolidat identitatea social-istoric` [i memoria
institu]ional` a facult`]ii noastre, dup` cum rezult` din împliniri de mare valoare simbolic`, precum
realizarea galeriei decanilor Facult`]ii [i publicarea albumului decanilor Facult`]ii.

Colec]ionar pasionat de antichit`]i, în special legate de Facultatea de Drept, pe care le d`ruie[te cu
inima deschis` acolo unde ele î[i au locul, cel care nu uit` niciodat` s` telefoneze de zilele noastre de
na[tere, decan mereu disponibil pentru toate problemele legate de Facultate [i nu numai, autor de
c`r]i [i articole importante, sf`tuitor, profesor apropiat de studen]i, prieten – Domnul Prof. univ. dr.
Flavius A. Baias va r`mâne mereu Decanul inimilor noastre.

Bucure[ti,
13 februarie 2020

Flavius A. Baias a fost decorat de statul francez, primind Ordinul Palmes académiques (2011) [i

Legiunea de Onoare, în grad de Cavaler (2017).
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