
CURRICULUM   VITAE 

  

   

INFORMAŢII PERSONALE   

NUME :  PAŞCA VIOREL  

E-mail; pasca_viorel@drept.uvt.ro   

Naţionalitate  -Romana   

Data naşterii 6 noiembrie 1951, Cărăstău, com.          Baia de Criş, jud. Hunedoara 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

 Numele şi adresa angajatorului 

  1976-1991 Procuratura locală Timişoara şi Procuratura Judeţeană Timiş 

1991 -  2012  Universitatea de Vest din Timişoara 

1991-2007, lector , conferenţiar, profesor Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din  

Timişoara 

2007-2008    - decan Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din  Timişoara 

  

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1976-2018 - juridica 

1991-2018 - didactica 

  

* Funcţia sau postul ocupat 

1976 - 1991    - procuror şi procuror şef procuror şi procuror şef Procuratura locală 

Timişoara şi  Procuratura Judeţeană Timiş 

1992 - lector - Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din Timişoara 

2000 - conferenţiar - Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din  Timişoara 

2001 - profesor - Facultatea de Drept - Universitatea de Vest din       

Timişoara 

 

 

 

-1998 -  2007  -prodecan Facultatea de Drept din cadrul Universităţii  de Vest Timişoara    

2007-2008    - decan Facultatea de Drept din cadrul Universităţii  de Vest Timişoara    

2008-2016- director Şcoala doctorala  , Facultatea de Drept 

  



* Principalele activităţi şi responsabilităţi   

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

* Perioada (de la - până la) 

- 1972 – 1976 Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai” 

 Cluj-Napoca - 1980 - 1981  

Studii postuniversitare - Facultatea de Drept Cluj Napoca 

  -1992-1998 doctorat  în drept 1998, Facultatea de Drept Cluj Napoca 

Lucrarea de doctorat „Măsurile de siguranţă” 

Conducător ştiinţific: prof.dr. Matei Basarab 

Lucrarea este publicată în Lumina Lex - Bucureşti, 1998 sub titlul „Măsurile de siguranţă - 

Sancţiuni penale” 

 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Facultatea de Drept - Universitatea „Babeş-Bolyai 

  

* Domeniul studiat; Drept   

* Tipul calificării/diploma obţinută;  

Licenta +doctorat 

  

   

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONAL   

Limba maternă: Română   

Limbi străine cunoscute; Franceza; italiana 

* abilitatea de a citi; bine 

* abilitatea de a scrie; satisfacator 

* abilitatea de a vorbi; satisfacator 

 

Aptitudini şi competenţe organizatoric 

-Conducător de doctorat 

-Conducere proiecte 

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale de prestigiu din ţară şi 

străinătate: 

-- membru  al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale  

- membru al Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal 

- membru corespondent al  Academiei  de Ştiinţe Juridice  din România  

Contracte de cercetare:  

 



-Grant C.N.C.S.I.S. „Monitorizarea factorilor de risc privind evoluţia infracţionalităţii 

feminine” - 2007-2008, valoare 125000 RON.  

-Programme Criminal Justice – International Training on European Law and Justice 

(IN.T.E.L.JUST):  JLS/2007JPEN/202, desfăşurat în colaborare cu Università degli Studi 

di Padova (Italia) 

[I.N.S.P.I.R.E. - Innovative Network for Security and Prevention through Inter-Regional 

Euro-cooperation & JLS/2009/ISEC/XXX] - în colaborare cu Università degli Studi di 

Padova (Italia) 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

utilizare calculator- tehno redactaretexte, corespondenta 

 

Permis de conducere; categoria B   

Alte aptitudini şi competenţe 

-redactor şef  - Journal of Eastern Criminal Law ( 2014-2017) 

1997 - 2015 -  membru al colegiului de redacţie al Revistei de Drept Penal 

-membru al Colegiului de redacţie al  Caiete de drept penal 

- membru al Colegiului de redacţie al revistei Dreptul -versiunea on-line (Law Review) 

-organizator al Conferinţelor  anuale  internaţionale a doctoranzilor in drept - Facultatea de 

drept  din cadrul Universităţii  de Vest Timişoara   ( din 2008-2016 

 

 


