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Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, din cadrul Universității ”Valahia” din 
Târgoviște, a organizat în perioada 12-13 mai 2022, Sesiunea anuală de comunicări științifice 
studențești cu titlul ”NORME, VALORI ŞI REPERE CONTEMPORANE ÎN SOCIETATEA 
ROMÂNEASCĂ”. 

Pe lângă studenții Facultății de Drept și Științe Administrative ai universtății târgoviștene, 
manifestarea științifică a antrenat participarea studenților din mai multe centre universitare din țară 
- Universitatea din Pitești, Universitatea Ecologică din București, Universitatea „Transilvania” din 
Brașov, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și a elevilor voluntari din cadrul Centrului 
de Informare Europeană EUROPE DIRECT Târgoviște.  

Și ediția din acest an s-a derulat pe cele două axe consacrate: ”Europa şi spaţiul public 
naţional” și ”Spațiul juridic românesc - actualități și perspective”.  

Lucrările sesiunii au fost deschise cu intervenția d-lui profesor Miguel Juan Taboada 
Calatayud, cadru didactic al Facultății de Drept și Științe Sociale, Universitatea Castilla-La 
Mancha, Spania (partener constant al Facultății de Drept și Științe Administrative), cu o temă de 
actualitate - Dreptul la autodeterminare al popoarelor și conflictul catalan. 

În lucrările elaborate și prezentate în cadrul manifestării s-au remarcat teme de actualitate 
din societatea românească și din lume, unele dintre acestea cu caracter interdiciplinar. Majoritatea 
titlurilor au pus accent pe exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale, organizarea statală și 
funcționarea mecanismelor puterii în contextul actual, atât din perspectivă normativă cât și 
jurisprudențială, la nivel național, european și internațional.  

Un moment deosebit în programul manifestării l-a constituit reprezentația de Teatru Forum 
- „Pactul verde european – să acționăm ACUM și pentru generațiile viitoare” - din cadrul 
campaniei ”Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, reprezentație susținută de colaboratorii noștri 
tradiționali de la Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, partener în organizarea evenimentului.  

Totodată, pe durata sesiunii științifice a fost organizat, ca expoziție permanentă, un stand 
cu lucrări elaborate de elevi ai Colegiului Național ”Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște și ai  
Liceului ”Voievodul Mircea” din Târgoviște, în cadrul Programului „Școala Ambsador al 
Parlamentului European”. 

Prin toate elementele sale, sesiunea de comunicări științifice studențești rămâne o constantă 
a preocupării Facultății de Drept și Științe Administrative care reafirmă, an de an, faptul că 
cercetarea științifică reprezintă o componentă esențială a pregătirii academice, un cadru optim de 
interacțiune, dialog și dezbateri. Studenții sunt astfel încurajați să se implice, acest tip de activitate 
fiind benefic dezvoltării lor personale și profesionale. 

Felicităm participanții, le mulțumim pentru implicare și le dorim succes! 
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