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Specializarea la studii de licenţă: DREPT 

Anul de studiu: I 

Codul 

disciplinei 
D 101 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Teoria generală a 

dreptului 

Obiective, 

în limba 
română 

Introducerea studenţilor în 

cunoaşterea şi studiul deptului 
prin analiza şi explicarea selectivă 
a noţiunii şi conceptelor de bază 
din sfera ştiinţelor juridice. 
Realizarea unui element teoretic 
asupra aspectelor esenţiale ale 

cercetării în domeniul Teoriei 
dreptului; 
Asigurarea nevoilor esenţiale de 
pregătire superioară. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 
 

 

Théorie générale du 
droit  

Obiective, 
în limba 
franceză 

Introduction dans la connaissance et  
l'étude du droit par l'analyse et 
l'explication sélective de la notion 
et des concepts fondamentaux des 

sciences juridiques ; 
Accomplissement d'un cadre 
théorique sur les aspects essentiels 
de la recherche dans le domaine de 
la Théorie du droit ; 
L'acquisition des éléments 

essentiels d'instruction supérieure. 
Codul 

disciplinei 
D 102 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Drept roman Obiective, 

în limba 
română 

Precizarea utilităţii studiului 

Dreptului roman; 
Prezentarea instituţiilor 
fundamentale ale Dreptului 
roman. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 
 

Droit romain 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Eclaircissement de l'utilité de 
l'étude du Droit romain ; 
Présentation des institutions 
fondamentales du Droit romain. 

Codul 

disciplinei 
D 103 
 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Filosofia dreptului Obiective, 

în limba 
română 

Prezentarea argumentată a celor 

mai importante doctrine filosofice 
cu rezonanţă în formarea şi 
evoluţia gândirii şi practicii de o 
manieră care să permită 
studenţilor o opţiune proprie în 
cunoştinţă de cauză. 

Formarea unui sistem filosofico – 
juridic propriu atât de necesar în 
practicarea meseriei. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Philosophie du droit  

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Présentation argumentée des plus 
importantes doctrines 
philosophiques ayant du 
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rétentissement pour la formation et 
pour l'évolution de la pensée et de 
la pratique d'une manière qui 
permette aux étudiants un choix 
personnel fondé sur la connaissance 

des problèmes ; 
Constitution d'un système 
philosophique – juridique propre si 
nécessaire dans la pratique de la 
profession. 

Codul 
disciplinei 
D 104 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept civil. Parte generală 

şi persoane 
Obiective, 
în limba 
română 

 Rolul Dreptului civil în sistemul 
dreptului românesc. 
Expunerea noţiunilor de bază cu 

care operează dreptul civil. 
Abordarea problemelor esenţiale 
legate de persoana fizică şi de 
persoana juridică. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit civil. Partie 

générale et personnes 
 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Le rôle du Droit civil dans le 
système du droit roumain ; 
Présentation des notions 
fondamentales du Droit civil;  

Apprentissage des problèmes 
essentiels concernant la personne 
physique et la personne juridique. 

Codul 
disciplinei 
D 105 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept constituţional şi 
 instituţii politice 

Obiective, 
în limba 
română 

Determinarea rolului Dreptului 
constituţional în viaţa juridică 
românească; 
Teoria generală a statului şi 
Dreptul constituţional.; 

Teoria generală a Constituţiei. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit constitutionnel et 
inst itutions polit iques 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Détermination du rôle du Droit 
constitutionnel dans la vie juridique 
roumaine ; 
Théorie générale de l'État et du 
Droit constitutionnel ; 
Théorie générale de la Constitution. 

Codul 
disciplinei 

D 106 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Etică juridică  Obiective, 
în limba 

română 

Prezentarea studenţilor conceptele 
şi problemele principale ale eticii 

aplicate care intersectează dreptul 
şi practica juridică. Se insistă 
asupra conţinutului juridic explicit 
sau implicit al temelor 
controversate din punctul de 
vedere al moralei, precum şi 

asupra implicaţiilor morale ale 
unor acte care cad sub incidenţa 
dreptului. Cursul reprezintă o bază 
pentru formarea deontologiei 
profesionale a viitorilor jurişti. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Ethique jurid ique Obiective, 
în limba 
franceză 

Présentation des concepts et des 
problèmes principaux de l'éthique 
appliquée qui s'entrecroisent dans le 

droit et dans la pratique juridique. 



 

On insiste sur le contenu juridique 
explicite et implicite des thèmes 
controversés du point de vue de la 
morale, ainsi que sur les 
implications morales de quelques 

actes qui sont situés sous le signe 
du Droit. Le cours représente un 
fondement de la déontologie 
professionnelle des juristes à venir. 

Codul 
disciplinei 
D 107 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Retorică Obiective, 
în limba 
română 

 Obiectivele cursului rezidă în a-i 
orienta pe studenţi în problemele 
argumentării, în special în cele ce 
privesc structura discursului juridic 

şi de a-i familiariza cu unele 
aspecte referitoare la disciplina 
retoricii. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Rhétorique Obiective, 
în limba 
franceză 

Orientation des étudiants dans les 
problèmes de l'argumentation, 
notamment ceux qui concernent la 
structure du discours juridique et 
l'accoutumance des procédés et 

de la culture de la rhétorique. 

Codul 
disciplinei 
D 108 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Limba franceză Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
vocabularul de bază al limbii 
franceze juridice; achiziţionarea 
unor termeni şi expresii specifice 
limbajului juridic în limba franceză 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Langue française 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

L'accoutumance du vocabulaire 
fondamental du français juridique 
par les étudiants ; l'acquisition des 

termes et des expressions 
particulières du langage juridique 
en français. 

Codul 
disciplinei 
D 109 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Limba latină Obiective, 
în limba 
română 

Însuşirea de către studenţi a 
terminologiei latineşti juridice şi a 
celor mai utilizate expresii în 
domeniu; 
Deprinderea de către studenţi a 

celor mai importante elemente de 
cultură şi civilizaţie latină, ca şi a 
principalelor fapte de limbă latină 
cu reflectare în română; 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Langue lat ine  Obiective, 
în limba 
franceză 

L'assimilation par les étudiants de 
la terminologie latine juridique 
ainsi que des expressions les plus 
utilisées dans le domaine ; 

L'accoutumance des plus 
importants  éléments de culture et 
de civilisation latines, ainsi que des 
faits principaux de langue latine 
ayant du rétentissement en roumain.  

Codul 
disciplinei 

Denumirea 
materiei, în 

Cultivarea limbii române  Obiective, 
în limba 

Înţelegerea naturii şi a 
caracteristicilor disciplinei 



 

D 110 limba română română Cultivarea limbii române; 
Cunoaşterea principalelor 
elemente ale disciplinei studiate; 
Înţelegerea şi utilizarea corectă a 
elementelor ce compun disciplina 

studiată. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Culture du roumain Obiective, 

în limba 
franceză 

Compréhension de la nature et des 

traits caractéristiques de l'objet 
d'étude Culture du roumain ; 
Connaissance des éléments 
principaux de la matière étudiée ; 
Compréhension et l'utilisation 
correcte des éléments qui 

constituent la matière étudiée. 
Codul 

disciplinei 
D 111 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Istoria dreptului 

românesc 

Obiective, 

în limba 
română 

Formarea culturii juridice şi a 

educaţiei istorice a viitorilor jurişti.  

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Histoire du droit 
roumain 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Constitution de l'instruction 
juridique et de l'éducation juridique 
des juristes à venir. 

Codul 
disciplinei 
D 112 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Sociologie Obiective, 
în limba 
română 

Prezentarea argumentată a celor 
mai importante teorii sociologice, 
metode şi tehnici de cercetare în 
domeniu, de o manieră care să 

permită studenţilor o opţiune 
proprie în cunoştiinţă de cauză; 
Rezolvarea gândirii şi reflecţiei 
asupra socialului, înscriindu-se în 
concepţia globală asupra lumii, 
atât de necesare în practicarea 

meseriei. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Sociologie Obiective, 

în limba 
franceză 

Présentation argumentée des plus 

importantes théories sociologiques, 
méthodes et techniques de 
recherche dans le domaine d'une 
manière qui permette aux étudiants 
un choix propre fondée sur la 
connaissance des problèmes ; 

Solution de la pensée et de la 
réflexion sur le social qui s'inscrit 
dans une vision globale concernant 
le monde, si nécessaire dans la  
pratique de la profession. 



 

 

Specializarea la studii de licenţă: DREPT 

Anul de studiu: II 

Codul 
disciplinei 
D 201 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept civil.  
Drepturi reale  

Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
terminologia specifică drepturilor 
reale; 
Dreptul de proprietate şi 
dezmembrămintele acestuia; 

Probleme legate de publicitatea 
imobiliară. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit civil. Droits réels 
 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec la 
terminologie particulière des droits 
réels ; 
Droit de propriété  et ses 
démembrements ; 
Problèmes concernant la publicité 

immobilière. 
Codul 

disciplinei 
D 202 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Dreptul mediului Obiective, 

în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 

importanţa protecţiei mediului şi a 
folosirii durabile a resurselor 
naturale prin mijloace şi instituţii 
juridice precum şi necesitatea 
armonizării legilor interne cu 
reglementările juridice în domeniu 

internaţionale. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit de l'environnement 

 
Obiective, 

în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec 

les problèmes importants 
concernant la protection de 
l'environnement et la mise en 
pratique durable des ressources 
naturelles par les voies et les 
institutions juridiques, ainsi que 

par l'harmonisation des lois 
internes avec les réglementations 
juridiques internationales dans le 
domaine. 

Codul 
disciplinei 
D 203 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Logică juridică  Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea conceptelor şi 
operaţiilor logice principale, care 
funcţionează şi în activităţile 
discursive de orice gen ale 

instituţiilor juridice.  
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Logique juridique 

 
Obiective, 

în limba 
franceză 

Connaissance des concepts et des 

opérations logiques principales qui 
remplissent leur rôle  dans les 
activités de tout type d'institution 
juridique. 

Codul 
disciplinei 
D 204 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept penal. Parte 

generală  
Obiective, 
în limba 
română 

Însuşirea de către studenţi a 
normelor conţinute în Partea 
generală a Codului penal, a 
doctrinei şi practicii de 

specialitate. 
Denumirea 

materiei, în 

Droit pénal. Partie 

générale 

Obiective, 

în limba 

Assimilation par les étudiants des 

règles qui existent dans la Partie 



 

limba franceză  franceză générale du Code pénal , de la 
doctrine et de la pratique de 
spécialité. 

Codul 
disciplinei 
D 205 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept civil. Teoria 

generală a obligaţiilor 
Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor  cu 
problematica ce o implică raportul 
juridic obligaţional respectiv cu 
izvoarele acestui raport - actul şi 

faptul juridic, executarea, 
stingerea, transmiterea şi 
transpunerea obligaţiei.. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit civil. Théorie 
générale des 
obligations 
 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec 
les problèmes que suppose le 
rapport juridique d'obligation et les 
sources de ce rapport - l'acte et le 
fait juridique, l'exécution, 

l'extinction, la transmission et la 
transposition de l'obligation. 

Codul 
disciplinei 
D 206 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept internaţional public  Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea, înţelegerea şi 
însuşirea problematicii dreptului 
internaţional public ; (instituţii şi 
norme de drept ; raporturile dintre 
normele internaţionale şi cele 

naţionale ; jurisprudenţa etc.) . 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit international public  

 
Obiective, 

în limba 
franceză 

Connaissance, compréhension et 

assimilation des problèmes du droit 
international public ; (institutions et 
règles de droit ; rapports entre les 
règles internationales et les règles 
nationales ; la jurisprudence etc.). 

Codul 
disciplinei 
D 207 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept administrativ Obiective, 
în limba 
română 

Cursul urmăreşte familiarizarea 
studenţilor cu noţiunile de: 
administraţie publică, puterea 

executivă, act administrativ, 
contract administrativ, domeniu 
public, răspunderea în dreptul 
administrativ, funcţia publică. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit administrat if 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec 
les questions concernant 
l'administration publique, le 
pouvoir exécutif, l'acte 

administratif, le contrat 
administratif, le domaine public , la 
responsabilité dans le droit 
administratif, la fonction publique.  

Codul 
disciplinei 
D 208 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Limba franceză Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
vocabularul de bază al limbii 
franceze juridice; achiziţionarea 
unor termeni şi expresii specifice 

limbajului juridic în limba franceză 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Langue française Obiective, 

în limba 
franceză 

Assimilation par les étudiants du 

vocabulaire fondamental du 
français juridique par les étudiants ; 
l'acquisition des termes et des 



 

expressions particulières du langage 
juridique en français. 

Codul 
disciplinei 
D 209 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Informatică juridică şi 
utilizare calculator 

Obiective, 
în limba 
română 

Iniţierea studenţilor în operare pe 
calculator şi instrumente software 
necesare activităţii juridice. 
Birotică şi gestiunea 
documentelor. 

Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Informatique juridique et 
utilizat ion du calculateur 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Initation des étudiants aux 

opérations à calculateur et 
instrument software nécessaires 
dans l'activité juridique ; 
Birotique et la gestion des 
documents. 

Codul 
disciplinei 
D 211 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Doctrine filosofice  Obiective, 
în limba 
română 

Prezentarea argumentată a celor 
mai importante doctrine filosofice 
cu rezonanţă în formarea şi 

evoluţia gândirii şi practicii de o 
manieră care să permită 
studenţilor o opţiune proprie în 
cunoştinţă de cauză. 
Formarea unui sistem filosofico – 
juridic propriu atât de necesar în 

practicarea meseriei. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Doctrines philosophiques Obiective, 

în limba 
franceză 

Présentation argumentée des plus 

importantes doctrines 
philosophiques ayant du 
rétentissement pour la formation et 
pour l'évolution de la pensée d'une 
manière qui permette aux étudiants 
un choix personnel fondé sur la 

connaissance des problèmes. 
Codul 

disciplinei 
 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Managementul 

instituţional – Resurse 

umane  

Obiective, 

în limba 
română 

Însuşirea principalelor cunoştinţe, 

metode şi tehnici specifice din 
domeniul managementului 
resurselor umane şi formarea 
principalelor deprinderi şi atitudini 
necesare unui licenţiat în drept care 
activează în acest domeniu 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Management 
institutionnel – 

Ressources humaines  

Obiective, 
în limba 

franceză 

Assimilation des connaissances de 
base, des méthodes et des 

techniques particulières du 
management des ressources 
humaines et la constitution des 
habitudes nécessaires pour un 
licencié en droit qui agit dans ce 
domaine. 

Codul 
disciplinei 

D 212 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Educaţie fizică Obiective, 
în limba 

română 

Însuşirea de către studenţi a unui 
număr cât mai mare de jocuri 

dinamice şi sporturi, pentru 
menţinerea condiţiei fizice şi 
dezvoltarea spiritului de organizare 
şi disciplină. 

Denumirea Education physique Obiective, Assimilation par les étudiants de 



 

materiei, în 
limba franceză 

în limba 
franceză 

plusieurs jeux dynamiques et des 
sports pour la conservation de la 
condition  physique ainsi que pour 
le développement de l'esprit 
d'organisation et de discipline. 



 

 

Specializarea la studii de licenţă: DREPT 

Anul de studiu: III 

Codul 
disciplinei 
D 301 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept penal. 
Parte specială 

Obiective, 
în limba 
română 

Introducerea studenţilor în 
cunoaşterea şi studiul dreptului 
penal, partea specială, prin analiza 
selectivă a grupelor de infracţiuni 
prevăzute în Codul penal; 

Cunoaşterea şi studiul 
principalelor infracţiuni 
structurate în funcţie de valorile 
sociale apărate de legea penală; 
Fixarea regulilor cu valoare de 
principii în materie, prin analiza 
jurisprudenţei consacrată în 

aplicarea normelor penale 
încriminatoare. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit pénal. Partie 
spéciale 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Initiation des étudiants dans la 
connaissance et l'étude du droit 
pénale, partie spéciale, par l'analyse 
sélective des groupes d'infractions 
prévues dans le Code pénal ;  

Connaissance et l'études des 
infractions principales distribuées 
ayant en vue les valeurs défendues 
par la loi pénale ; 
La détermination des règles ayant 
une valeur de principes en matière, 
par l'analyse de la jurisprudence 

affirmée dans la mise en pratique de 
règles pénales incriminatoires. 

Codul 
disciplinei 
D 302 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept civil. Contracte  Obiective, 
în limba 
română 

Completarea cunoştinţelor de 
drept civil – dobândite în anii I şi 
II – cu problematica specifică 
fiecăruia dintre principalele 
contracte civile speciale şi 

reglementate de legislaţie şi 
utilizate în practica vieţii juridice 
precum şi cu problematica 
specifică materiei succesiunilor 
legale şi testamentare. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit civil. Contrats 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Le complètement des connaissances 
de droit – acquises dans les années I 
et II – par les problèmes particuliers 

pour chacun des contrats civils 
spéciaux réglementés par la 
législation et employés dans la 
pratique de la vie juridique ainsi 
que par les problèmes 
caractéristiques pour la manière des 

successions légales et 
testamentaires. 

Codul Denumirea Drept civil. Succesiuni Obiective, Completarea cunoştinţelor de 



 

disciplinei 
D 303 

materiei, în 
limba română 

în limba 
română 

drept civil – dobândite an anii I şi 
II – cu problematica specifică 
fiecăruia dintre principalele 
contracte civile speciale şi 
reglementate de legislaţie şi 

utilizate în practica vieţii juridice 
precum şi cu problematica 
specifică materiei succesiunilor 
legale şi testamentare. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit civil. Successions 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Le complètement des connaissances 
de droit – acquises dans les années I 
et II – par les problèmes particuliers 
pour chacun des contrats civils 

spéciaux réglementés par la 
législation et employés dans la 
pratique de la vie juridique ainsi 
que par les problèmes 
caractéristiques pour la manière des 
successions légales et 

testamentaires. 
Codul 

disciplinei 
D 304 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Drept procesual penal Obiective, 

în limba 
română 

Procedura penală reprezintă 

ramura dreptului care 
reglementează desfăşurarea 
procesului penal în ansamblul său. 
Întreaga activitate într-o cauză 
penală se desfăşoară conform legii 
pe baza unor principii 

fundamentale ce vizează întreaga 
activitate atât a organelor 
judiciare, cât şi a părţilor şi 
celorlalte persoane ce participă în 
proces.  
Cursul vine să-i ajute pe studenţi în 

formarea gândirii juridice şi în 
alegerea viitoarei profesii. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit procédurale pénale 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

La procédure pénale représente la 
branche du droit qui réglemente le 
déroulement du procès pénal dans 
son ensemble. Toute l'activité dans 
une affaire pénale se déroule 
conformément à la loi ayant en vue 

des principes fondamentaux qui 
visent l'activité des organismes 
judiciaires, des parties et des autres 
personnes qui participent dans un 
procès. Le cours aide les étudiants 
dans la formation de la pensée 

juridique ainsi que dans le choix de 
la profession future. 

Codul 
disciplinei 
D 305 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept comercial român Obiective, 
în limba 
română 

Dobândirea de cunoştinţe în materie 
de drept comercial. 

Denumirea Droit commercial Obiective, Acquisition de connaissances dans 



 

materiei, în 
limba franceză 

roumain 

 
în limba 
franceză 

le domaine du droit commercial. 

Codul 
disciplinei 
D 306 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Dreptul muncii şi 
securităţii sociale 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea raportului juridic de 
muncă ; 
Soluţionarea conflictelor colective 
de muncă. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Droit du travail et de la 

sécurité sociale  
Obiective, 
în limba 

franceză 

Connaissance du rapport juridique 
de travail; 

Solution des conflits collectifs de 
travail. 

Codul 
disciplinei 
D 307 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Criminologie  Obiective, 
în limba 
română 

Prin acest curs se predau 
studenţilor noţiuni pentru 
familiarizarea cu problematica 
aspectelor operaţionale în 
domeniul criminologiei cu studiul 
genezei criminalităţii, evoluţiei 

acesteia şi a reacţiei sociale 
împotriva acestui fenomen. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Criminologie 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

On enseigne des notions ayant 
comme but l'accoutumance avec les 
problèmes opérationnels dans le 
domaine de la criminologie, avec 
l'étude de la genèse de la 
criminalité, l'évolution de celle-ci, 

ainsi que de la réaction sociale 
contre ce phénomène. 

Codul 
disciplinei 
D 308 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Dreptul familiei Obiective, 
în limba 
română 

Prezentarea importanţei Dreptului 
familiei în sistemul juridic 
românesc şi a rolului pe care 
acesta îl joacă în societate; 
Expunerea principalelor instituţii 
juridice care alcătuiesc Dreptul 

familiei. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit de la famille 

 
Obiective, 

în limba 
franceză 

Présentation de l'importance du 

Droit de la famille dans le système 
juridique roumain et du rôle joué 
par celui-ci dans la société ; 
L'exposition des institutions 
juridiques principales qui 
composent le Droit de la famille. 

Codul 
disciplinei 

D 309 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Instituţii şi relaţii de drept 

comunitar 
Obiective, 
în limba 

română 

Cunoaşterea, înţelegerea şi 
însuşirea problematicii sistemului 

instituţional comunitar european 
(instituţii şi norme de drept; 
raporturile dintre normele 
comunitare şi cele naţionale; 
jurisprudenţa, etc.). 

Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Inst itutions et relat ions 
de droit 
communautaires 

 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Connaissance, compréhension et 

assimilation des problèmes du 
système institutionnel 
communautaire européen  
(institutions et règles de droit ; 
rapports entre les normes 



 

communautaires et les normes 
nationales ; la jurisprudence etc.). 

Codul 
disciplinei 
D 310 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Limba franceză Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
vocabularul de bază al limbii 
franceze juridice; achiziţionarea 
unor termeni şi expresii specifice 
limbajului juridic în limba franceză 

Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Langue française Obiective, 

în limba 
franceză 

Assimilation par les étudiants du 

vocabulaire fondamental du 
français juridique par les étudiants ; 
l'acquisition des termes et des 
expressions particulières du langage 
juridique en français. 

Codul 
disciplinei 
D 311 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Limba engleză Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
vocabularul de bază al englezei 
juridice; achiziţionarea unor 

termeni şi expresii specifice 
limbajului juridic în limba engleză. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Langue anglaise Obiective, 
în limba 
franceză 

Assimilation par les étudiants du 
vocabulaire fondamental de 
l'anglais juridique par les étudiants ; 
l'acquisition des termes et des 
expressions particulières du langage 
juridique en anglais. 



 

 

Specializarea la studii de licenţă: DREPT 

Anul de studiu: IV 

Codul 
disciplinei 
D 401 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept procesual civil Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
terminologia procesual-civilă; 
Legătura dreptului procesual civil 
cu instituţiile dreptului civil. 
Desfăşurarea procesului civil. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Droit procédural civil 
 

Obiective, 
în limba 

franceză 

Accoutumance des étudiants avec la 
terminologie procédurale-civile ; 

Mise en relief de la liaison du droit 
procédural-civil avec les institutions 
du droit civil ; 
Déroulement du droit civil. 

Codul 
disciplinei 
D 402 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Dreptul concurenţei Obiective, 
în limba 
română 

Cursul urmăreşte familiarizarea 
studenţilor cu importanţa dreptului 
concurenţei şi protejarea acestor 
interese prin actualul sistem 

legislativ. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit de la concurrence 

 
Obiective, 

în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec le 

problèmes concernant le droit de la 
concurrence et la protection des 
intérêts qu’il soulève par le système 
législatif actuel. 

Codul 
disciplinei 
D 403 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Criminalistică  Obiective, 
în limba 
română 

Familiarizarea studenţilor cu 
terminologia criminalistică; 
Formarea priceperilor şi 
deprinderilor necesare efectuării 

activităţilor de urmărire penală în 
scopul aflării adevărului. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Criminalist ique Obiective, 
în limba 
franceză 

Accoutumance des étudiants avec la 
terminologie criminalistique ; 
Formation des entendements et des 
habitudes nécessaires pour 
l’accomplissement des activités de 
poursuite pénale au but de 

découvrir la vérité. 
Codul 

disciplinei 
D 404 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Drept internaţional privat Obiective, 

în limba 
română 

Cunoaşterea, înţelegerea şi 

însuşirea problematicii dreptului 
internaţional privat ; (instituţii şi 
norme de drept ; raporturile dintre 
normele internaţionale şi cele 
naţionale ; jurisprudenţa, etc.). 

Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit international privé 

 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Connaissance, compréhension et 

assimilation des problèmes du Droit 
international privé (institutions et 
règles de droit ; rapports entre les 
règles internationales  et les règles  
nationales ; la jurisprudence etc.). 

Codul 
disciplinei 
D 405 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Dreptul comerţului 

internaţional 
Obiective, 
în limba 
română 

Cursul îşi propune să-i ajute pe 
studenţii anului IV, specializarea 
drept să-şi însuşească o serie de 



 

cunoştinţe legate de comerţul 
internaţional. În acest sens, cursul 
este structurat pe ideile principale 
privind atât raportul juridic de 
comerţ internaţional, cât şi 

principiile dreptului comerţului 
internaţional, arbitrajul comercial 
internaţional şi diferitele categorii 
de acte juridice precum şi 
elementele lor constitutive. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit de commerce 
international 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Aider les étudiants de 4-ème année 
d’assimiler de connaissances 
concernant le commerce 

international. Pour atteindre ce but 
on aborde dans le cours les idées 
principales concernant le rapport 
juridique de commerce 
international. Les principes du droit 
de commerce international, 

l’arbitrage commercial 
international, les catégories diverses 
d’actes juridiques ainsi que leurs 
éléments constitutifs. 

Codul 
disciplinei 
D 406 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Medicină legală  Obiective, 
în limba 
română 

Înţelegerea şi însuşirea instituţiilor 
şi cunoştinţelor de medicină legală; 
Corelarea cunoştinţelor teoretice cu 
abilitatea de a le aplica în practică. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Médic ine légale  

 
Obiective, 
în limba 

franceză 

Compréhension et assimilation des 
connaissance concernant les 

institutions et la médicine légale; 
Corrélation entre les connaissances 
théoriques et l'habilité de mettre ces 
connaissance en œuvre. 

Codul 
disciplinei 
D 407 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Dreptul transporturilor  Obiective, 
în limba 
română 

Înţelegerea şi însuşirea instituţiilor 
dreptului transporturilor; 
Corelarea cunoştinţelor teoretice cu 

abilitatea de a le aplica în practică. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit des transports Obiective, 

în limba 
franceză 

Compréhension et assimilation des 

institutions du Droit des transports; 
Corrélation entre les connaissances 
théoriques et l'habilité de leur mise 
en œuvre. 

Codul 
disciplinei 
D 408 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Practică de specialitate  Obiective, 
în limba 
română 

Înţelegerea importanţei practicii 
judiciare; 
Corelarea şi selectarea cunoştinţelor 
teoretice dobândite cu aptitudinea de a 

le aplica în practică, de a rezolva 
probleme concrete. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Juridical practice 

 
Obiective, 
în limba 
franceză 

Compréhension de l'importance de 
la pratique judiciaire ; 
Corrélation et sélection des 
connaissances théoriques acquises 
avec l'aptitude de les mettre en 



 

pratique, de résoudre des problèmes 
concrets. 

Codul 
disciplinei 
D 410 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept financiar Obiective, 
în limba 
română 

Dobândirea de cunoştinţe de 
specialitate în materia Dreptului 
fiscal, în vederea dobândirii 
orientării necesare şi exercitării 
profesiei în acest domeniu, a 

viitorilor judecători şi avocaţi, a 
lucrătorilor Gărzii financiare şi a 
specialiştilor de la Curtea şi 
Camerele de conturi judeţene. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit fiscal Obiective, 
în limba 
franceză 

Acquisition de connaissances de 
spécialité pour l’objet d’étude Droit 
fiscal, ayant comme but d’avoir 
l’orientation nécessaire et l’exercice 

du métier dans ce domaine, des 
juges et des avocats futures, des 
professionnels de la Garde 
Financière et des spécialistes de la 
Cour et des Chambres de Comptes 
des districts. 

Codul 

disciplinei 
D 411 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Drept diplomatic şi 

consular 
Obiective, 

în limba 
română 

Cunoaşterea, înţelegerea şi 

însuşirea problematicii dreptului 
consular şi diplomatic (instituţii şi 
norme de drept ; jurisprudenţa 
etc.). 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit diplomatique et 
consulaire 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance, compréhension et 
assimilation des question du Droit 
consulaire et diplomatique 
(institutions et règles de droit ; la 

jurisprudence etc.) 
Codul 

disciplinei 
D 412 

Denumirea 

materiei, în 
limba română 

Dreptul proprietăţii 

intelectuale 
Obiective, 

în limba 
română 

Însuşirea ideii de ocrotire a 

creaţiei intelectuale insistând pe 
ocrotirea juridică a creaţiei 
literare, artistice, ştiinţifice şi 
publicistice. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit de la propriété 
intellectuelle 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Assimilation de l'idée de protection 
de la création intellectuelle en 
mettant en relief la protection 
juridique de la création littéraire, 

artistique, scientifique et de 
jourmalisme. 

Codul 
disciplinei 
D 413 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Protecţia juridică a 
drepturilor omului 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea drepturilor omului şi 
a instrumentelor de protecţie 
juridică a acestora; 
Transmiterea problematicii 
generale şi de principiu a 
drepturilor omului. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Protection juridique des 
droits de l'homme 

Obiective, 
în limba 

franceză 

Connaissance des droits de 
l'homme, des instruments et de leur 

protection juridique; 
Transmission des problèmes 
généraux et de principe des droits 



 

de l'homme. 

 


