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PARTEA I:  

 

PREZENTAREA UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE 

 

 

Universitatea Româno - Americană este o instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate 

publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, fondată în anul 1991, acreditată prin legea 274 din 2002 şi având din anul 2010 

calificativul "grad de încredere ridicat", acordat în urma procesului de evaluare instituţională, calificativ menținut și după reevaluarea 

din anul 2015, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.  

Toate programele de studii universitare de licenţă şi respectiv masterat, oferite de cele şapte facultăţi ale sale (Drept, Turism și 

Managementul Ospitalității, Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie, Informatică Managerială, Management-Marketing, Afaceri 

Internaționale și Finanțe și Contabilitate) sunt, la rândul lor acreditate. 

Universitatea Româno-Americană are ca misiune educaţia, învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi inovarea, cultivând valorile 

ştiinţei şi culturii universale în general, ale ştiinţelor economice şi juridice în special.  

În baza nivelului de competenţă şi a responsabilităţii faţă de societatea românească, Universitatea Româno-Americană îşi asumă 

misiunea: 

a) Promovării excelenţei în educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare, responsabilităţii profesionale, morale şi sociale şi creativităţii 

în domeniile de competenţă; 

b) Tezaurizării şi promovării valorilor culturii şi civilizaţiei naţionale şi universale;  

c) Apărării cadrului democratic universitar întemeiat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în statul de 

drept. 

Conform Cartei, îndeplinirea misiunii Universității Româno-Americane se poate realiza prin: 

 formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile fundamentale de știință în care organizează programe de studii universitare de 

licență, masterat, doctorat, autorizate sau acreditate potrivit legii; 

 desfășurarea de activități specifice de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, prin departamentele specializate, centre și laboratoare 

de cercetare și alte forme de organizare; 

 activități antreprenoriale care cuprind: programe de consultanță, asistență de specialitate, incubatoare de afaceri, etc.; 

 afirmarea performanțelor academice/didactice și științifice ale membrilor comunității universitare prin participarea la reuniuni, manifestări 

științifice, etc., organizate la nivel național și internațional; 

 formarea continuă prin cursuri postuniversitare, cursuri de perfecționare, etc.; 

 formarea profesională prin programe de învățământ derulate în limba română sau în limbi de largă circulație internațională și programe de 

mobilități, potrivit legii. 

Promovând un management academic prin excelenţă strategic, Universitatea Româno-Americană îşi propune recunoaşterea la 

nivel naţional şi internațional, drept universitate de elită. 

 Valorile care caracterizează Universitatea Româno-Americană sunt:  

 promovarea excelenței; 

 responsabilitatea profesională, morală și socială; 

 libertatea de gândire și exprimare; 

 creativitate și inovare; 

 cooperare și comunicare. 

Prin promovarea valorii în educație, cercetare și inovare, universitatea noastră își va consolida durabil poziția la nivel național și 

internațional, fiind partener pentru comunitatea în care evoluează, având în centrul preocupărilor sale îmbunătățirea vieții și a experienței 

principalilor beneficiari ai activității sale: studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ. 

Pentru realizarea acestei misiuni, Programul strategic al Universității cuprinde un set de obiective care vizează: 

• Prestarea unor servicii educaţionale de calitate, adaptate permanent cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere; 

• Integrarea Universităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi al Cercetării Ştiinţifice (definit prin Declaraţiile de la Bologna, 

Copenhaga, Lisabona etc. şi promovat prin Strategia Naţională pentru Învăţământul Superior din România); 

• Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la dinamica şi exigenţele pieţei muncii; 

• Perfecţionarea sistemului european al creditelor transferabile, astfel încât creditul transferabil să exprime efortul real pentru însuşirea 

cunoştinţelor la fiecare disciplină; 

• Conectarea instituţională la spaţiul comun universitar european şi euroatlantic; 

• Dezvoltarea cercetării ştiinţifice universitare în conformitate cu standardele europene; 

• Implicarea extinsă a Universităţii în proiecte de dezvoltare sociale, economice, culturale, la nivel regional şi naţional, prin activităţi 

susţinute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanţă; 

• Creşterea eficienţei managementului universitar; 

• Promovarea unor sisteme şi mecanisme complexe de asigurare a calităţii educaţiei; 

• Crearea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii. 

Principalele obiective strategice generale care rezultă din misiunea, viziunea și valorile Universității Româno-Americane sunt: 

 O.1. Creșterea recunoașterii naționale și internaționale pentru calitatea activităților educative și de formare profesională; 

 O.2. Susținerea și consolidarea activităților de cercetare-inovare și diseminare a rezultatelor prin măsuri adaptate nevoilor individuale și 

colective; 

 O.3. Dezvoltarea valorii și a parteneriatului cu studenții, absolvenții, personalul didactic și administrativ și cu alți parteneri și alte 

componente ale comunității universitare; 

 O.4. Consolidarea parteneriatului cu reprezentanții mediului economico-social, angajatorii și alte componente ale societății; 

 O.5. Creșterea gradului de internaționalizare a universității pe palierele academic și administrativ; 

 O.6. Creșterea calității și eficacității proceselor universitare în raport cu diferite categorii de public de interes din mediul intern și extern; 

 O.7. Dezvoltarea culturii antreprenoriale și a viziunii de universitate sustenabilă. 
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Programele de studii universitare de licenţă sunt organizate de Universitatea Româno-Americană în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii 

universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 

2012 – 2013, iar programele de studii universitare de masterat în conformitate cu prevederile Ordinului MECTS nr. 4945 din 31 iulie 

2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 

În condiţiile adoptării valorilor educaţionale ale învăţământului european şi american, cercetarea ştiinţifică, în Universitatea 

Româno - Americană, dobândeşte noi valenţe, devenind o condiţie definitorie pentru afirmarea şi existenţa acesteia. 

Acreditarea a permis introducerea unei gândiri noi, a unei abordări strategice menite să consolideze capacităţile de cercetare 

existente şi să relanseze această activitate prin implicarea mai activă a cadrelor didactice în realizarea unor programe educaţionale şi de 

cercetare ştiinţifică ale Uniunii Europene, cum sunt: Erasmus, Socrates, Leonardo da Vinci, Programul Cadru 6, Phare, Jean Monnet, 

precum şi la competiţiile interne de granturi CNCSIS, ale Programului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare Relansin - Ceres, ale 

Programului de „Cercetare de Excelenţă" etc. În Universitatea Româno - Americană se desfăşoară o intensă activitate de cercetare 

ştiinţifică, la nivelul catedrelor facultăţilor, în cadrul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică, al Centrelor şi Laboratoarelor de Cercetări 

precum şi individual. 

 Obiectivele fundamentale în domeniul cercetării ştiinţifice sunt: 

 participarea la competiţiile naţionale, europene şi internaţionale de obţinere de granturi, cât şi la încheierea de contracte de cercetare, 

expertiză şi consultanţă cu mediul de afaceri; 

 creşterea competitivităţii produselor ştiinţifice oferite, astfel încât să crească vizibilitatea naţională şi internaţională a Universităţii; 

 introducerea unui sistem eficient de asigurare şi evaluare a calităţii care să pună accent pe rezultatele efective ale cercetării ştiinţifice şi pe 

recunoaşterea lor naţională şi internaţională 

Experienţa internaţională constituie o componentă esenţială a educaţiei studenţilor şi a pregătirii cadrelor didactice. 

Universitatea Româno - Americană are încheiate acorduri şi înţelegeri cu universităţi din SUA, universităţi şi instituţii din Europa, 

America Latină etc. în cadrul cărora se practică schimburi interacademice pentru cadre didactice şi studenţi, manuale, urmărindu-se 

adaptarea şi implementarea unor valori educaţionale din învăţământul superior american şi european, în scopul realizării standardelor de 

calitate şi competitivitate a procesului de învăţământ. 

 În cadrul acordurilor interuniversitare se desfăşoară: 

 programe de mobilităţi pentru cadre didactice în cadrul cărora Universitatea este gazda academică a unor profesori de prestigiu 

(cursuri conferinţe) iar profesori ai Universităţii au vizitat alte universităţi; 

 programe de mobilităţi pentru studenţi, în cadrul cărora studenţii Universităţii beneficiază de burse şi programe educaţionale speciale 

(cursuri clasice, cursuri on-line), iar studenţi de la universităţi străine au participat la cursurile Universităţii. 

În parteneriat cu Universitatea DeSales, Universitatea Româno-Americană organizează primul MBA în Project Management, 

predat exclusiv de profesori americani. 

Anual, Universitatea organizează şcoli internaţionale de vară în parteneriat cu Universitatea James Madison, Universitatea 

Alabama din Huntsville SUA etc. Studenţi ai Universităţii au beneficiat sau beneficiază de burse de studiu în SUA şi Europa. Componenta 

internaţională a vieţii studenţeşti cuprinde, pe lângă bursele de studiu, şi participarea acestora la cursurile interactive predate de profesori 

americani, la cursuri via blackboard, la manifestări ştiinţifice, şcoli de vară, reuniuni internaţionale etc., prilej de lărgire a orizontului 

tinerilor printr-o pregătire internaţională, o posibilitate de aplicare globală şi, totodată, de obţinere a unor certificate care atestă experienţa 

internaţională dobândită. 

Considerată cea mai bună universitate particulară din România conform studiului „University Ranking" efectuat de compania 

germană Kienbaum Management Consultants în colaborare cu revista Capital, Universitatea Româno-Americană are încheiate acorduri 

academice cu universităţi nord-americane şi europene, relaţiile internaţionale reprezentând o componentă strategică a direcţiei sale de 

dezvoltare. 

Acordarea burselor de studii, calitatea procesului educaţional, parteneriatele cu mediul de afaceri, furnizarea competenţelor 

generale şi de specialitate solicitate de angajatori şi implicit asigurarea unei inserţii rapide pe piaţa muncii în domeniul absolvit, reprezintă 

caracteristici distinctive ale Universităţii Româno-Americane, care-i conferă avantaj competitiv. 
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PARTEA  A II-A 

FACULTATEA DE DREPT 

GHID DE  STUDII   LICENȚĂ 

2022 - 2023 

 
 

CINE SUNTEM? 

 

 

Facultatea de Drept a fost înființată ca parte componentă a Universității Româno-Americane în anul 1991, fiind 

acreditata prin Legea nr. 274/2002 și oferă un program de studii principal cu durata de 4 ani (ZI și FR), urmat de obținerea licenței 

în drept, pregătind viitorii specialiști din profesiile juridice (teoreticieni și practicieni), dar și cercetători ori cadre didactice de 

prestigiu. În cadrul acesteia funcționează Departamentul Științe juridice și este organizat masteratul de Științe penale, unul dintre 

cele mai performante masterate profesionale din țară, 

Pregătirea tinerilor în cadrul Facultății de Drept are în vedere: introducerea în planurile de învățământ a unor discipline 

singulare în structura învățământului juridic public, precum: Istoria dreptului american, Civilizație și cultură americană, 

Comunicare și relații publice; promovarea limbii engleze ca disciplină de studiu și ca instrument de cunoaștere și dezbatere 

a disciplinelor de specialitate, la cursuri și seminarii; organizarea activității de practică complementar prin activități 

extracurriculare de genul conferințe, dezbateri, workshopuri, concursuri cu simulări de procese, prin soluționarea de spețe, 

întocmirea de acte procesuale, simularea de procese; compatibilizarea permanentă a învățământului din Facultatea 

de Drept cu cel  național și european. O componentă însemnată a procesului de învățământ o constituie cercetarea științifică 

realizată prin participarea cadrelor didactice la programele de cercetare, precum și prin intermediul cercurilor științifice 

studențești și a sesiunilor de comunicări științifice. 

Sediul facultăţii se află în campusul Universităţii Româno - Americane din Bucureşti, Bulevardul Expoziţiei nr. 1B, 

sector 1, telefon +4-021-202.95.10, e-mail f.drept@rau.ro, web www.rau.ro 

 

 

CARE ESTE OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FACULTĂŢII DE DREPT? 

 

 

De la data înfiinţării până în prezent, planurile de învăţământ, programele analitice/fişele disciplinelor, întregul sistem 

educaţional şi de cercetare științifică au fost actualizate în permanenţă, în funcţie de evoluţia reglementărilor legislative şi 

nevoile pieţei muncii. 

Procesul de învăţământ este un proces academic integrat, care se desfăşoară pe două nivele:  

• studii de LICENŢĂ cu durata de 4 ani, cursuri de zi şi cursuri cu frecvenţă redusă;  

• studii de MASTERAT cu durata de două semestre, cursuri de zi. 

Diplomele de studii (licenţă şi masterat) au recunoaştere internaţională în spaţiul european şi nord - atlantic, sens în care 

se eliberează un Supliment la diplomă în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei Naționale.  

Misiunea şi obiectivele asumate de facultate sunt în deplină concordanţă cu misiunea de învăţământ şi cercetare 

asumată de Universitatea Româno-Americană. 

Acestea se individualizează în sistemul naţional de învăţământ superior prin claritate, distincţie şi specificitate şi vizează 

formarea de specialişti în ştiinţe juridice, cu o largă pregătire teoretică şi aplicativă, capabili să se integreze rapid şi eficient în 

instituţiile judiciare ale statului, unităţile guvernamentale şi neguvernamentale, administraţia publică, în compartimentele de 

profil din cadrul societăţilor comerciale etc. 

Misiunea didactică vizează:  

• formarea de absolvenţi cu arie largă de competenţe ştiinţifice fundamentale şi manageriale în domeniul juridic, capabili 

să acopere cerinţele acestui domeniu al vieţii sociale şi să se specializeze prin programe de studii masterale, doctorale şi 

de învăţare continuă;  

• alinierea la standardele ocupaţionale şi profesionale de specialitate, existente la nivel european şi internaţional;  

• organizarea procesului educaţional ca sistem centrat pe rezultatele învăţării, care asigură atât pregătirea în domeniul 

juridic, formarea de comportamente manageriale etice, cât şi cooperarea internaţională cu facultăţi similare din spaţiul 

european şi nord-american;  

• promovarea unui învăţământ modern, corespunzător cerinţelor europene, adaptat realităţilor româneşti; - susţinerea şi 

extinderea programelor de schimburi interuniversitare, pregătirea tinerilor străini care vin la studii. 

Misiunea de cercetare ştiinţifică constă în: 

• centrarea cercetării științifice pe probleme juridice de mare actualitate pentru societatea românească, cum ar fi: 

cunoaşterea evoluţiei concepţiei legiuitorului despre importanţa proprietăţii private, a rezultatelor procesului de 

legiferare, a disfuncţiilor generate de implementarea legislaţiei europene relevante, formularea unor propuneri de 

îmbunătăţire a legislaţiei ş.a.; 

• cunoașterea aprofundată a fenomenelor pozitive şi negative generate de integrarea în sistemul judiciar comunitar şi 

formularea unor propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei; 

• organizarea cercetării științifice pe colective de cercetare formate din cadre didactice şi studenţi; 

• corelarea programelor proprii de cercetare, cu cele care prezintă interes naţional şi european. 

Obiectivele urmărite de Facultatea de Drept vizează: 

• formarea de specialiști bine cotaţi din punct de vedere profesional în magistratură, avocatură, administraţie publică 

centrală şi locală etc. capabili să aplice în condiţii obiective prevederile actelor normative şi să contribuie la 

 

mailto:f.drept@rau.ro
http://www.rau.ro/
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perfecţionarea continuă a cadrului legislativ, corespunzător cu evoluţia relaţiilor socio-economice din ţară şi din 

Uniunea Europeană; 

• adaptarea continuă a curriculei universitare din cadrul specializării, pentru a răspunde permanent cerinţelor de 

cunoaştere, pregătire şi profesionalizare la nivelul justiţiei performante; 

• alinierea sistemului educațional (sub aspect curicular) la standardele universităţilor europene;  

• perfecționarea continuă a managementului calităţii în procesul de învăţământ; 

• monitorizarea modului de integrare a absolvenţilor în domeniile în care s-au specializat. 

Absolvenţii facultăţii pot ocupa următoarele funcţii: 

261101 Avocat 

261102 Jurisconsult 

261103 Consilier juridic 

261201 Procuror 

261202 Judecător 

261203 Magistrat-asistent 

261204 Inspector judiciar 

261205 Asistent judiciar 

261206 Personal de specialitate juridica asimilat judecătorilor și procurorilor 

261901 Executor judecătoresc 

261902 Expert criminalist 

261903 Expert jurist 

261906 Notar 

261921 Consilier în probațiune 

Calificările obţinute de absolvenţii Facultăţii de Drept sunt conforme atât cu Cadrul Naţional al Calificărilor în 

Învăţământul Superior, cât şi cu Cadrul Ocupaţiilor din România, compatibilizat la nivel european. 

Facultatea de Drept este înscrisă în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) cu 

calificarea Drept, aferentă programului de studii de licență Drept (IF și IFR). 

Cod COR: 261101 / Denumire cor: avocat  

 Cod COR: 261103 / Denumire cor: consilier juridic  

Cod COR: 261201 / Denumire cor: procuror 

Cod COR: 261202 / Denumire cor: judecător 

 

 

PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 

Evoluţia societății românești a determinat adoptarea noilor în materie civilă și penală, astfel încât a apărut necesitatea 

implementării unor noi programe şi acţiuni instructiv-educative, în scopul creşterii potenţialului individual al fiecărui student, 

astfel încât să răspundă efectiv gamei largi de necesităţi ale mediului juridic. 

Facultatea de Drept are ca domeniu de interes pentru studenţi, studiul aprofundat al dreptului, în scopul asigurării unei 

cariere juridice performante. 

Programele de învăţământ derulate în cadrul facultăţii, dezvoltă studenţilor atât o gândire analitică interdisciplinară, cât 

şi competenţe specifice în domeniul dreptului. 

Pentru implementarea elementelor de noutate şi formarea abilităţilor practice în învăţământul academic, facultatea 

evaluează periodic conţinutul programelor de studiu şi analizează rezultatele în Consiliul Facultăţii, conform „Regulamentului 

privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii”. 

Proiectarea şi elaborarea planurilor de învăţământ ale Facultăţii de Drept, în viziune integrată (licenţă-masterat), s-a 

fundamentat pe: 

• Metodologia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior privind asigurarea calităţii, autorizarea 

de funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ, aprobată prin H.G. 

1418/11.10.2006; 

• Standardele specifice de evaluare academică în Domeniul fundamental „Ştiinţe juridice" (Domeniul de studii 

universitare de licenţă „Drept", Specializarea „Drept") elaborate de Comisia de ştiinţe juridice a A.R.A.C.I.S.; 

• Nomenclatorul Ocupaţiilor din România pentru asigurarea compatibilităţii cu Cadrul European al Calificărilor (EQF); 

• Ordinul MEN nr. 3475/2017 din 17 martie 2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor 

din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS); 

• Necesitatea asigurării concordanţei între calificările obţinute prin programul de studii universitare de licenţă „Drept" şi 

Clasificarea Ocupaţiilor din România; 

• Cerinţele pieţei muncii la nivel naţional şi european, pentru a asigura o inserţie facilă şi rapidă a absolvenţilor în 

domeniile de studii universitare absolvite; 

• Necesitatea de a realiza un învăţământ de calitate, centrat pe student şi pe rezultatele învăţării. 

Planurile de învăţământ cuprind disciplinele pe ani de studii şi semestre, numărul săptămânal de ore (curs, seminar, 

laborator, proiecte) alocate fiecărei discipline, numărul de credite ECTS asociate fiecărei discipline, precum şi formele de 

evaluare la fiecare disciplină. 

Durata semestrelor de studiu: 14 săptămâni pentru semestru 

Disciplinele din planul de învăţământ sunt codificate unitar la nivelul Universităţii şi au o succesiune logică, precizată 

prin condiţionările specificate la fiecare disciplină. 

Planul de învăţământ cuprinde discipline obligatorii, discipline opţionale (la alegere) şi discipline facultative. 

După rolul pe care-l au în formarea viitorului absolvent cu competenţe în domeniul ştiinţelor juridice, disciplinele se 

clasifică în: discipline fundamentale, discipline de specialitate şi discipline complementare. 

https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261101
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261102
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261103
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261201
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261202
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261203
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261204
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261205
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261206
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261901
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261902
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261903
https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=261906
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Planurile de învăţământ oferă studenţilor posibilitatea ca începând cu anul II de studii, să opteze pentru unul din traseele 

educaţionale prefigurate prin intermediul disciplinelor opţionale, 

Prin aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile - ECTS şi în baza regulamentului propriu al Universităţii 

Româno - Americane privind aplicarea sistemului de credite transferabile, fiecare disciplină de studiu din planul de învăţământ 

este proiectată pe durata unui singur semestru şi are asociat un număr de puncte-credit (credite de studiu transferabile, denumite 

şi „credite ECTS"). 

Numărul punctelor de credit a fost stabilit în funcţie de importanţa şi rolul fiecărei discipline în pregătirea specialistului 

(formare fundamentală, în domeniu sau complementară), precum şi în funcţie de cantitatea de muncă (ore prezenţă fizică la 

cursuri, seminarii, laboratoare şi ore de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc.) care trebuie desfăşurată pentru 

dobândirea competenţelor necesare promovării disciplinei. 

Fiecare semestru are prevăzut în planul de învăţământ discipline obligatorii şi opţionale care însumează 30 de credite 

ECTS. În conformitate cu HG nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor 

şi specializărilor din cadrul acestora, pentru finalizarea studiilor în ciclul de licenţă în domeniul „Drept" sunt necesare 240 

credite de studiu transferabile (ECTS), ceea ce conduce la o durată a studiilor de licenţă de 4 ani pentru ambele forme de 

învăţământ (zi şi fr.). Disciplinele facultative din planul de învăţământ sunt prevăzute cu credite de studiu transferabile, dar 

aceste credite se atribuie în afara celor 240 credite ECTS necesare pentru obţinerea licenţei în „Drept". 

Disciplinele fundamentale din planul de învăţământ asigură formarea de bază a oricărui jurist (Drept civil. Teoria 

generală; Drept constituţional şi instituţii politice 1 și 2; Teoria generală a dreptului; Drept civil. Persoanele; Drept roman, 

Drept civil. Drepturi reale; Drept civil. Teoria Obligațiilor; Drept penal. Parte generală 1 și 2; Drept civil. Contracte; Drept 

penal. Parte specială 1 și 2; Drept civil. Drept succesoral). 

Disciplinele de specialitate în domeniu conturează profilul profesional al viitorului absolvent (Retorică; Informatică 

juridică; Drept administrativ 1 și 2; Drept financiar și fiscal; Drept internațional public; Criminologie; Dreptul mediului; 

Organizarea și etica profesiilor juridice; Psihologie generală și psihologie juridică; Drept procesual-penal 1 și 2; Dreptul 

întreprinderilor; Criminalistica 1 și 2; Practica; Drept comercial; Dreptul nediscriminării; Drept procesual civil 1 și 2; Dreptul 

proprietății intelectuale; Dreptul muncii și securității sociale 1 și 2; Dreptul comerțului internațional; Dreptul familiei; Dreptul 

european al concurenței; Organizații internaționale; Medicina Legală; Dreptul Uniunii Europene; Proiecte juridice; Drept 

internațional privat). 

Disciplinele complementare includ: Limba engleză 1-6; Filosofia; Sociologia juridică; Sportul; Istoria Dreptului 

Românesc; Comunicare şi relaţii publice; Sistemul european de protecţie a drepturilor omului. 

Disciplinele facultative au ca scop lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală al studenţilor, angajând atât 

domenii complementare, cât şi de specialitate. Ele includ cursuri de limbi străine (altele decât engleza), precum şi cursuri 

susţinute de profesori de la universităţi din Europa sau Statele Unite. În planul de învăţământ sunt incluse discipline facultative, 

printre care pot fi amintite: Psihologia educației; Pedagogie 1 și 2; Clinică juridică de drepturile omului și drepturile 

consumatorului 1 și 2; Didactica specializării; Drept maritim și fluvial; Sociologie organizațională; Instruire asistată pe 

calculator; Managementul clasei de elevi. Fiecare disciplină facultativă are un anumit număr de puncte credit, care se adaugă la 

necesarul de puncte-credit pe semestru. Pentru evaluarea cunoştinţelor la aceste discipline, în planurile de învăţământ sunt 

prevăzute examene sau probe de verificare. 

Practica de specialitate este o componentă de bază a procesului de învăţământ. Aceasta este organizată începând cu 

anul III, pe durata primului semestru, iar în semestrul al II-lea al anului IV, într-un stagiu compact de 3 săptămâni. 

 

 

COMPETENŢE 

 

 

Aliniindu-se la prevederile legale referitoare la organizarea studiilor universitare de licenţă, la asigurarea calităţii 

educaţiei şi la reglementările europene specifice, rezultate în urma Procesului Bologna, facultatea asigură absolvenţilor ciclului 

I al domeniului „Drept", specializarea „Drept", cunoștințe şi competențe generale, de specialitate, şi abilităţi cognitive specifice 

profesiei. 

 

COMPETENȚE GENERALE 

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea legilor şi noţiunilor fundamentale ale domeniului ştiinţific (drept civil, drept penal, 

drept administrativ) cu scopul soluţionării 

2. problemelor juridice. 

3. Utilizarea adecvată a tehnologiei informatice pentru redactarea de documente şi rapoarte şi pentru procesarea 

corespunzătoare a informaţiilor. 

4. Capacitatea de a lucra independent sau în echipă cu scopul elaborării unor analize argumentate ştiinţific. 

5. Asigurarea nivelului ştiinţific fundamental necesar aprofundării şi specializării prin studii de masterat. 

6. Stăpânirea conceptelor, teoriilor şi tehnicilor moderne de comunicare. 

7. Cooperarea eficientă cu diferiţi factori competenţi în domeniul juridic. 

8. Comunicarea verbală şi scrisă, în scop profesional, în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională. 

 

COMPETENȚE DE SPECIALITATE 

1. Transpunerea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale şi generale în situaţii specifice cunoaşterii diverselor domenii juridice. 

2. Abordarea integrată a caracterizării situaţiilor juridice prin sinteza cunoştinţelor din domenii particulare. 

3. Cunoaşterea principalelor categorii de raporturi juridice din diferite ramuri de drept. 

4. Identificarea situaţiilor sociale care necesită reglementare juridică. 

5. Cunoaşterea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de prevenire a infracţionalităţii. 
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6. Capacitatea de adaptare, asimilare şi implementare a normelor europene în dreptul intern.  

 

 

CONŢINUTUL DISCIPLINELOR: * 

 

ANUL I 

 

DREPT CIVIL. TEORIA GENERALĂ 

6 puncte credit 

Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul dreptului civil. Înțelegerea 

sensului reglementării legale a aplicării legii civile, raportului juridic, actului juridic, prescripției și nulității, cunoașterea 

reglementărilor legale, a modului de funcționare și a finalității acestor reglementări. 

 

DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE 1, 2 

5 puncte credit sem 1 

4 puncte credit sem 2 

Pregătirea studenților pentru cunoașterea instituțiilor şi normelor constituţionale care constituie principiile fundamentale 

ale celorlalte discipline juridice. 

Prezentarea aspectelor specifice disciplinei care se interferează cu politologia, sociologia generală sau cu cea juridică, a 

instituţiilor politice din România şi din alte state ale lumii. Pe parcursul cursului, aspectele de drept public comparat constituie o 

preocupare necesară şi permanentă. 

 

DREPT ROMAN  

5 puncte credit 

Cunoașterea originii și evoluției principalelor instituţii juridice ca surse de inspiraţie a dreptului modern şi formarea culturii 

specifice necesare absolvenţilor cu studii juridice. 

 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

5 puncte credit 

Cunoașterea și însușirea fundamentelor dreptului, dreptul înțeles ca unul dintre cele mai importamte fenomene sociale, cu 

rol covârșitor în dezvoltarea personalității umane, a progresului individual și colectiv. 

Facilitarea cunoașterii de către studenți a conceptelor fundamentale în drept: conceptul dreptului, norma juridică, actul 

juridic, izvoarele dreptului, raportul juridic, răspunderea juridică; 

Ajutarea studenților – încă din primul semestru al anului I – să-și formeze un limbaj juridic, atât de necesar în exercitarea 

profesiilor juridice ulterioare; 

Ajutarea la dezvoltarea capacității de citire, înțelegere și interpretare a actelor juridice normative, precum și a capacității de 

a elabora propria viziune juridică în economia de ansamblu a înțelegerii, respectării și aplicării comandamentelor juridice; 

Dezvoltarea nivelului minim de cultură juridică, necesar dezvoltării individuale, profesionale și instituționale viitoare; 

Dezvoltarea capacității de a gândi logic și coerent și de a se exprima în consecință, potrivit cerințelor  discursului juridic. 

 

FILOSOFIE 

3 puncte credit 

Formarea, la studenți, a unui sistem coerent de interpretare a conceptelor juridice fundamentale. Dobândirea abilităților de 

gândire critică. Dezbaterea premiselor centrale ale sistemelor morale majore. 

 

SOCIOLOGIE JURIDICĂ  

3 puncte credit 

Disciplina oferă studenților posibilitatea de a înțelege raporturile dintre drept şi societate, fundamentarea sociala a 

dreptului, funcțiile acestuia în ansamblul ordinii sociale. Ea permite totodată înțelegerea dreptului în contextul social care-l 

generează şi în care se integrează. 

Disciplina analizează de asemenea, funcţiile sistemului juridic al societăţii, raporturile normelor şi instituţiilor juridice în 

contextul social în care se aplică. 

 

LIMBA ENGLEZĂ 1- 6 

câte 3 puncte credit pentru semestru în care este studiată 

Însuşirea de către studenţi a limbajului juridic, politic, bancar-financiar, administrativ, de afaceri în limba engleză şi 

dobândirea unor competenţe legate de teoria comunicării în general, cu aplicare la domeniul juridic. 

Realizarea capacității de comunicare eficientă, firească, operativă şi creatoare în limba engleză în activităţile de 

management şi administraţie. 

Dezvoltarea capacităţilor de traducere a literaturii de specialitate. 

 

SPORT 

2 puncte credit 

Dezvoltarea formei sportive a studenților. 

 

DREPT CIVIL. PERSOANELE 

6 puncte credit 
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Pregătirea studenților cu temeinice cunoștințe, înțelegerea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice disciplinei; 

Înţelegerea și însușirea noțiunilor de bază privind persoana fizică și persoana juridică, înțelese ca subiecte de drept civil; 

Înţelegerea și însușirea regulilor care guvernează capacitatea persoanei fizice și a persoanei juridice;  

Cunoașterea și înţelegerea reglementării generale privind persoana juridică și a principalelor reglementări speciale, precum 

și a corelațiilor dintre acestea. 

 

ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI ROMÂNESC 

6 puncte credit 

Cunoașterea originii și a  evoluției statului și dreptului românesc,  drept național înțeles dintr-un dual punct de vedere: ca 

drept originar, cu trăsături specifice, și din perspectiva racordării instituțiilor dreptului românesc la specificul marii familii de 

drept (romano-germanică) din care face parte. 

 

RETORICĂ 

3 puncte credit 

Cultivarea spiritului metodic de abordare şi analiză a conţinutului unei argumentări. Formarea capacităţii de discernământ 

în privinţa disocierii ce trebuie operată între fondul unei probleme şi artificiile folosite pentru prezentarea ei într-o lumină cât 

mai favorabilă. 

 

COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE  

4 puncte credit 

Însuşirea de către studenţi, a noţiunilor comunicării şi relaţiilor publice, ca element de susţinere a viitoarelor lor acţiuni 

privind eficienţa interacţionării în plan profesional cu beneficiarii direcţi ai muncii lor. 

Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru maximizarea succesului acţiunilor individuale. 

Asigurarea suportului necesar pentru înţelegerea şi explicarea situaţiilor din viaţa profesională cu care viitorii absolvenţi se 

vor confrunta după finalizarea studiilor de licenţă. 

 

INFORMATICĂ JURIDICĂ  

4 puncte credit 

Însuşirea de către studenţi a modalităţilor concrete de utilizare a calculatoarelor personale PC - compatibile IBM şi a 

principalelor produse program utilizate în activitatea de birou :procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe pentru 

prezentări şi programe de planificare şi gestionare a activităţilor, a conturilor de mail si a mesajelor. 

 

ANUL II 

 

DREPT CIVIL. DREPTURI REALE 

 6 puncte credit 

Definirea și analiza elementelor ce configurează dispozițiile speciale referitoare la dreptul de proprietate și drepturile reale 

principale în conformitate cu legislația în vigoare, literatura juridică română, precum și practica judecătorească în materie 

Însușirea unor principii, noțiuni, concepte din dreptul civil – drepturile reale. 

Cunoașterea și interpretarea legislației în vigoare incidentă în materia drepturilor reale. 

 

DREPT PENAL PARTE GENERALĂ 1, 2 

 6 puncte credit sem 1 

5 puncte credit sem 2 

Însuşirea dispoziţiilor referitoare la infracţiune, răspundere penală şi sancţiunile de drept penal, pentru asigurarea bazei 

teoretice necesară studierii părţii speciale a dreptului penal şi a celorlalte ştiinţe penale prevăzute în planul de învăţământ. 

 

DREPT ADMINISTRATIV 1, 2 

6 puncte credit sem 1 

5 puncte credit sem 2 

Însuşirea dispoziţiilor referitoare la instituțiile fundamentale ale dreptului administrativ, pentru asigurarea bazei teoretice 

necesare studierii celorlalte ştiinţe de drept public prevăzute în planul de învăţământ. 

 

DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL 

5 puncte credit 

Evidenţierea rolului şi funcţiilor monedei şi instrumentelor monetare. Fundamentarea teoretică şi practică a instituţiilor 

centrale ale materiei: circulaţia monetară, inflaţia şi deflaţia, creditul public intern şi extern, controlul financiar, evaziunea 

fiscală. Documentare despre bugetul de stat, activitatea bugetară a statului român, sistemul veniturilor şi cheltuielilor publice. 

 

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 

3 puncte credit 

Înţelegerea mecanismului creării relaţiilor interstatale, al organizaţiilor internaţionale, precum şi modul de organizare a 

diferitelor situaţii apărute pe plan internaţional. 

 

CRIMINOLOGIE 

3 puncte credit 
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Cunoaşterea criminologiei ca ştiinţă, a teoriilor cauzalităţii şi genezei criminalităţii, precum şi a reacţiei sociale şi a 

tipologiilor infracţionale; conştientizarea studenţilor despre problemele cu care se vor confrunta în activitatea profesională 

viitoare. 

 

DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAȚIILOR 

6 puncte credit 

Definirea și analiza elementelor ce configurează teoria raporturilor juridice obligaționale in conformitate cu legislația in 

vigoare, literatura juridica romana si străina pertinenta precum si practica judecătorească in materie. 

 

DREPTUL MEDIULUI  

3 puncte credit 

Cunoașterea aspectelor teoretice privind noţiunea de mediu şi dreptul mediului, funcţiile acestuia. 

Cunoașterea problemelor referitoare la: exploatarea resurselor naturale; abiotice şi biotice; aşezările umane; desfăşurarea 

unor activităţi umane cu impact asupra mediului. Însuşirea particularităţilor răspunderii juridice interne şi internaţionale în 

domeniul protecţiei mediului. 

  

 ORGANIZAREA SI ETICA PROFESIILOR JURIDICE 

3 puncte credit 

Cunoaşterea şi însuşirea reglementărilor legale, a teoriei şi practicii judiciare referitoare la funcţionarea principalelor 

instituţii judiciare: instanţele judecătoreşti, parchetele, avocatura şi notariatul. 

 

 PSIHOLOGIE GENERALĂ ŞI PSIHOLOGIE JURIDICĂ  

3 puncte credit 

Înţelegerea mecanismelor psihice şi comportamentale ale indivizilor normali şi ale celor deviaţi, a noţiunilor de „infractor", 

„victimă", „anchetă judiciară", „mărturie", „cauzalitatea actului infracţional". Formarea deprinderilor necesare desfăşurării 

activităţii în cadrul serviciilor judiciare şi înţelegerii fenomenelor judiciare. 

 

Anul III 

 

DREPT CIVIL. CONTRACTE  

6 puncte credit 

Dobândirea cunoştinţelor privind obiectul şi importanţa studiului contractelor speciale in dreptul civil român. Posibilitatea 

redactării unor modele de contracte civile speciale. 

 

DREPT PENAL PARTE SPECIALĂ 1, 2 

câte 5 puncte credit pentru fiecare semestru 

Cunoaşterea şi însuşirea normelor de incriminare, a teoriei şi practicii judiciare referitoare la regulile specifice conţinutului 

juridic al dreptului penal parte special. Însușirea unor principii, noțiuni, concepte, tehnici de interpretare din dreptul penal – 

partea specială. Crearea unui vocabular specific domeniului. 

Cunoaşterea conţinutului juridic al unor infracţiuni din partea specială a Codului penal şi din legile speciale cu dispoziții 

penale şi a jurisprudenței relevante în materie. Formarea abilităţilor pentru efectuarea încadrării juridice a faptelor, cu aplicarea 

dispoziţiilor din partea generală a Codului penal. Realizarea conexiunii între teorie şi practica de specialitate. 

 

DREPT PROCESUAL PENAL 1, 2 

câte 5 puncte credit pentru fiecare semestru 

Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor privind desfăşurarea actelor procesual-penale, în vederea tragerii la 

răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, în raport cu competenţele care revin organelor abilitate. 

 

DREPTUL ÎNTREPRINDERILOR 

5 puncte credit 

Examinarea raporturilor dintre profesioniști, persoane care exploatează o întreprindere, precum și dintre aceștia și orice alt 

subiect de drept de drept civil. 

 

CRIMINALISTICA 1, 2 

3 puncte credit sem 1 

4 puncte credit sem 2 

Familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi metodele de identificare a persoanelor şi obiectelor pe baza urmelor descoperite în 

locul faptei. Însuşirea tacticilor de efectuare a actelor de urmărire penală, a metodologiei de cercetare a diferitelor genuri de 

infracţiuni, şi de conducere a unui proces penal. 

 

PRACTICA 

3 puncte credit 

Formarea deprinderilor practice privind activitatea organelor judiciare sau a altor participanți la procesul penal. 

Dezvoltarea unor deprinderi practice privind activitatea de cercetare, de urmărire penală şi faza de judecată. Realizarea unor 

procese simulate. Dobândirea unor cunoştinţe teoretice şi practice privind activitatea de criminalistică şi medicină legală. 

Realizarea unor studii de caz în domeniul sociologic, cu analiza comparativă a rezultatelor obţinute. 
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DREPT CIVIL. DREPT SUCCESORAL 

5 puncte credit 

Însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază privind dreptul la moștenire. Însușirea abilitaților de a redacta acte juridice 

și soluționa diferende privind dreptul la moștenire. 

 

DREPT COMERCIAL  

4 puncte credit 

Înţelegerea mecanismelor economiei de piaţă, însuşirea cunoştinţelor privind rolul actelor juridice, faptelor şi 

operaţiunilor considerate ca fapte de comerţ, privind raporturile juridice la care participă comercianţii persoane fizice şi 

societăţile comerciale si, statutul special al comercianţilor persoane fizice şi persoane juridice. Cunoaşterea şi înţelegerea 

mecanismelor generale şi speciale ale contractării comerciale şi a modalităţilor speciale de plată şi de garantare în activitatea 

comercială  

 

 DREPTUL NEDISCRIMINARII  

3 puncte credit 

Familiarizarea studentului cu conceptele privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu referire directă la 

egalitate (înțelegerea sistemelor complementare de prevenire și combatere a discriminării, înțelegerea formelor de discriminare, 

a excepțiilor de la tratamentul diferențiat, a sistemului sancționator etc.) 

Aplicarea practică a noțiunilor diseminate. Dezvoltarea capacității de analiză a spețelor juridice, a politicilor publice în 

domeniu, redactarea actelor de procedură, a rapoartelor europene și naționale de specialitate 

 

Anul 4 

 

DREPT PROCESUAL CIVIL 1, 2 

6 puncte credit sem 1 

5 puncte credit sem 2 

Cunoaşterea şi însuşirea reglementărilor legale, a teoriei şi practicii judiciare referitoare la regulile specifice conţinutului şi 

obiectivului juridic al dreptului procesual civil. 

 

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

4 puncte credit 

Însuşirea cunoştinţelor privitoare la componentele dreptului de proprietate intelectuală: dreptul de autor, dreptul proprietăţii 

industriale. Izvoarele naţionale şi internaţionale ale dreptului proprietăţii intelectuale. 

 

DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE 1,2 

6 puncte credit sem 1 

5 puncte credit sem 2 

Studierea dreptului muncii şi securităţii sociale şi evidenţierea tendinţelor previzibile ale legislaţiei în materie. 

Aprofundarea unor importante şi noi segmente ale dreptului muncii, în consens cu evoluţia problematicii sociale pe plan 

internaţional şi european, cum sunt dreptul colectiv al muncii şi dreptul internaţional şi respectiv, european al muncii; 

 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 

3 puncte credit 

Cunoaşterea raporturilor juridice de drept ale comerţului internaţional, pe fondul dezvoltării relaţiilor economice 

internaţionale, şi al creşterii volumului de schimburi economice la nivel mondial. 

 

DREPTUL FAMILIEI  

4 puncte credit 

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor juridice esenţiale cu privire la constituirea, funcţionarea şi încetarea familiei, 

cunoaşterea structurilor şi dinamicii rudeniei, afinităţii, formele şi modalităţile de ocrotire a persoanei fizice prin mijloace 

juridice. 

 

DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENȚEI 

4 puncte credit 

Fixarea aspectelor teoretice privind noţiunea şi caracteristicile esențiale ale dreptului român și european al concurenței. 

Cunoaşterea problemelor generate de practicile anticoncurențiale și a celor de concurență neloială. Însuşirea particularităţilor 

răspunderii pentru încălcarea regimului concurenței. 

 

ORGANIZAŢII EUROPENE 

3 puncte credit 

Transmiterea cunoştinţelor referitoare la instituţiile europene şi la activităţile pe care acestea le desfăşoară, precum şi a 

standardelor europene în domeniul drepturilor omului şi a noilor tendinţe europene de a realiza o cooperare regională şi o 

uniune economică, monetară şi politică. 

 

MEDICINĂ LEGALĂ 

3 puncte credit 
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Familiarizarea cu noţiunile de medicină şi biologie necesare instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală în 

soluţionarea faptelor îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice a persoanei. Însuşirea obiectivelor expertizelor 

medico-legale pe persoane vii şi decedate. 

 

DREPTUL UNIUNII EUROPENE  

4 puncte credit 

Familiarizarea, însuşirea şi aprofundarea de către studenţi a prevederilor legislaţiei comunitare şi a mobilităţilor de 

promovare, respectare şi garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

 

PROIECTE JURIDICE 

3 puncte credit 

Redactarea lucrărilor de licență cu respectarea dreptului de autor și a altor exigențe în materie. Completarea cunoștințelor 

teoretice cu cele de natură practică prin studierea jurisprudenței relevante în materia cercetată. 

 

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT 

3 puncte credit 

Înţelegerea raporturilor juridice dintre persoane fizice şi juridice din ţări diferite, a cooperării economice, tehnice sau 

ştiinţifice interstatale, a raporturilor culturale ori umanitare, marcate de elemente de extraneitate, ca raporturi reglementate de 

normele dreptului internaţional privat. 

Cunoaşterea modului de soluţionare a conflictelor de legi şi jurisdicţii provocate de raporturile juridice cu elemente 

internaţionale. 

  

 SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI  

4 puncte credit 

Cunoaşterea sistemelor internaționale de protecţie a drepturilor omului. Cunoaşterea sistemului european de protecţie a 

drepturilor omului.  Cunoaşterea normelor comunitare din acest domeniu. 

 

NOTĂ: * discipline și puncte de credit aferente anului curent universitar 2022-2023. 


