
 

 

 

NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI) 
an universitar 2017-2018 semestrul II 

 
 

 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 
 

ANUL I 
 
Drept civil. Persoanele – CIVIL2 
Sisteme constituţionale contemporane – SISCON2 
Izvoarele obligaţiilor în societatea antică europeană – IZVOBL2 
Dreptul Uniunii Europene I – DUE2 
Organizaţii şi relaţii internaţionale – ORI2 
Etica şi deontologia profesiilor juridice. Scriere academică – ETICA2 
Drepturile personalităţii – PERSONAL2 
Limbaj juridic II. Limba engleză – LBENGL2 
Limbaj juridic II. Limba franceză – LBFRANC2 
Limbaj juridic II. Limba spaniolă – LBSPAN2 
 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

Fundamentele pedagogiei şi teoria şi metodologia curriculumului – FP&TMC 
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NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI) 
an universitar 2017-2018 semestrul II 

 
 

 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 
 

ANUL II 
 
Drept civil. Teoria obligaţiilor – OBLIG4 
Drept penal. Partea generală II – PENG24 
Drept administrativ II – ADMIN24 
Drept fiscal – FISC4 
Drept internaţional public – DIPU4 
Criminologie – CRIG4 

Contencios constituţional* – CONTCO4 

Dreptul protecţiei consumatorului* – CONSUM4 

Limbaj juridic IV. Limba engleză – LBENGL4 
Limbaj juridic IV. Limba franceză – LBFRANC4 
Limbaj juridic IV. Limba spaniolă – LBSPAN4 
 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

Didactica specialităţii – Didactica 

*NOTĂ: Se alege una dintre cele două discipline opţionale. Cererea individuală 

prin care se optează pentru una dintre cele două discipline opţionale se va 

depune la sediul Departamentului Drept (sala de lângă Aula Nicolae Titulescu) 

până cel târziu la data de 19 martie 2018, ora 15.00. Studenţii care nu depun 

cererea până la data menţionată vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională 

pentru care s-au depus mai puţine cereri. 
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NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI) 
an universitar 2017-2018 semestrul II 

 
 

 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 
 

ANUL III 
 
Drept civil. Succesiuni – SUCCES6 
Drept penal. Partea specială II – PENS26 
Drept procesual penal II – PROCP26 
Drept comercial I – COME16 
Drept bancar – BANC6 
Criminalistică – CRIM6 

Dreptul insolvenţei* – INSOLV6 

Drept internaţional umanitar* – DUMAN 6 

 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

Didactica specialităţii – Didactica 

 

*NOTĂ: Se alege una dintre cele două discipline opţionale. Cererea individuală 

prin care se optează pentru una dintre cele două discipline opţionale se va 

depune la sediul Departamentului Drept (sala de lângă Aula Nicolae Titulescu) 

până cel târziu la data de 19 martie 2018, ora 15.00. Studenţii care nu depun 

cererea până la data menţionată vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională 

pentru care s-au depus mai puţine cereri. 
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NOTĂ PRIVIND ORARUL de la DREPT cu frecvenţă (DREPT ZI) 

an universitar 2017-2018 semestrul II 
 
 

 
Abrevierile folosite în orar au următoarea legendă: 
 

ANUL IV 
 
Drept procesual civil II – DZPROCI2 
Protecţia juridică a drepturilor omului – DZPJDO 
Dreptul comerţului internaţional – DZCOMI 
Dreptul transporturilor – DZTRANS 
Dreptul concurenţei – DZCONC 
Dreptul asigurărilor* – DZASIG 

Drept diplomatic şi consular* – DZDIPLO 

 

Disciplina din Modulul PSIHOPEDAGOGIC: 

Managementul clasei de elevi – MCE 

 

*NOTĂ: Se alege una dintre cele două discipline opţionale. Cererea individuală 

prin care se optează pentru una dintre cele două discipline opţionale se va 

depune la sediul Departamentului Drept (sala de lângă Aula Nicolae Titulescu) 

până cel târziu la data de 19 martie 2018, ora 15.00. Studenţii care nu depun 

cererea până la data menţionată vor fi repartizaţi automat la disciplina opţională 

pentru care s-au depus mai puţine cereri. 

 


