
 
Domeniul de licenţă: DREPT 
Programul de studii universitare de licenţă DREPT 
Durata studiilor: 4 ani/8 semestre  
Număr de credite: 240 
Forma de învăţământ: cu frecvenţă(IF/ZI) 
 
 
1.Bază legală: Programul de studii de licenţă Drept este acreditat de către Ministerul 
Educației Naționale. Programul funcționează prin Hotărârea de Guvern nr. 158 din 29 
martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor 
de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 
universitar 2018 –2019. 
 
2. Misiune: Misiunea programului de studii universitare de licenţă Drept este de a furniza 
specialişti pentru toate domeniile dreptului, prin educarea şi dezvoltarea continuă a 
abilităţilor la un nivel înalt de competențe și abilități profesionale și transversale. 
 
3. Obiective: Programul de studii universitare de licenţă  Drept are ca obiectiv principal 
lărgirea competenţelor profesionale ale absolvenţilor în domeniul dreptului,oferind 
oportunităţi de angajare în cadrul instituțiilor publice și private, dar și în domenii 
complementare dreptului. 
Obiectivele programului sunt concentrate pe:  

profesionalism, prin implementarea excelenței și recompensarea performanțelor. 

performanță, prin evoluția comunității academice, cu accent pe cunoştinţele noi, pe 
integrarea absolvenţilor în piaţa muncii, pe obţinerea de rezultate notabile încă din timpul 
studenţiei. 

etică şi integritate academică, respectând principiile integrităţii academice. 

excelenţă în servicii, facultatea oferind condiţii excelente pentru pregătirea atât 
teoretică, cât şi practică a studenţilor. 

cercetare în domeniu, prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte ce vizează 
creşterea performanţelor şi în care cadrele didactice pot contribui direct, ca specialişti, cu 
performanţe în domeniu, iar studenţii sunt parteneri importanţi. 

un mediu de învățare performant, cu accent pe practicile şi performanţele din 
domeniile dreptului. 

furnizarea de absolvenți responsabili, care posedă un bagaj de competenţe 
profesionale de calitate ridicată. 

furnizarea pentru absolvenţi a unei reţele globale de informaţii, menită să ofere 
oportunităţi profesionale pentru dezvoltarea carierei. Programul de studii universitare drept 
se adresează în principal absolvenţilor de liceu care doresc să îmbrăţişeze profesia de jurist; 
care sunt interesaţi să-şi dezvolte o carieră în domeniile dreptului, dar şi persoanelor care 
sunt deja integrate pe piaţa muncii, dar care doresc să se specializeze în domeniul dreptului 
sau sunt nevoiţi să o facă datorită evoluţiei pieţei muncii. 
 
4. Calificare: Titlul obţinut de absolvent: Licențiat în Drept, le permite absolvenţilor 
programului de studii universitare de licenţă Drept să se angajeze în următoarele ocupaţii 
principale cuprinse în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), cu Codul COR aferent: 



Nr. crt.  Cod Denumire  

1.  2611 Avocați 

2.  261101 Avocat  

3.  261102 Jurisconsult  

4.  261103 Consilier juridic  

 

Nr. crt.  Cod Denumire  

1.  2612 Magistrați  

2.  261201 Procuror  

3.   261202 Judecător  

4.  261203 Magistrat asistent  

5.  261204 Inspector judiciar 

6.  261205 Asistent judiciar 

7.  261206 
Personal de specialitate juridica asimilat 

judecătorilor si procurorilor 

 

Nr. crt.  Cod Denumire  

1.  261 Specialiști în domeniul juridic 

2.  261901 Executor judecătoresc 

3.  261902 Expert criminalist 

4.  261903 Expert jurist 

5.  261906 Notar 

6.  261910 Consilier armonizare legislativa 

7.  261911 Expert armonizare legislativa 

8.  261912 Analist armonizare legislativa 

9.  261913 Registrator carte funciara 

10.  261914 Revizor jurist 

11.  261915 Cercetător in domeniul științelor juridice 

12.  261916 
Asistent de cercetare in domeniul științelor 

juridice 

13.  261917 Executor bancar 

14.  261918 Consilier proprietate industriala autorizat 

15.  261919 Specialist proprietate intelectuala 

16.  261920 Expert prevenire si combatere a corupției 

17.  261921 Consilier de probațiune 

18.  261922 Inspector probațiune 

19.  261923 Asistent registrator principal 

 



Nr. crt.  Cod Denumire  

1.  242 Specialiști în domeniul administrativ 

2.  242201 Consilier administrația publică 

3.  242202 Expert administrația publică 

4.  242203 
Inspector de specialitate în administrația 

publică 

5.  242204 
Referent de specialitate în administrația 

publică 

6.  242205 Consultant in administrația publică 

7.  242206 Reglementator 

8.  242207 Agent de dezvoltare 

9.  242208 Administrator public 

10.  242209 Inspector de integritate 

11.  242210 Examinator de stat de specialitate 

12.  242211 Administrator publicații 

13.  242212 Agent consular 

14.  242213 
Expert accesare fonduri structurale si de 

coeziune europene 

15.  
242214 
242215 

Consilier afaceri europene 
Referent relații externe 

16.  242216 Inspector de trafic rutier (studii superioare) 

17.  242217 Expert informații pentru afaceri 

18.  242218 Administrator editură 

19.  242219 
Expert aplicare legislație armonizată în 

domeniul industriei și comerțului 

20.  242220 Expert legislația muncii 

21.  242221 Expert/specialist în parteneriat public-privat 

22.  242222 Analist informații de firma 

23.  242223 Investigator 

24.  242224 Analist de informații 

25.  242225 Consilier de stare civila 

26.  242226 Inspector de stare civila 

27.  242227 
Ofițer de legătura pentru securitatea 

infrastructurii critice naționale/europene 

 

Nr. crt.  Cod Denumire  

1.  335 
Specialiști guvernamentali cu funcții de 

reglementare și asimilați 

2.  335501 Inspector de poliție  



3.  335502  Detectiv  

4.  335503  Anchetator poliție  

5.  335504  Detectiv particular  

 
Programul este înregistrat în ANC (Agenția Națională pentru Calificări) din anul 2015 cu 
următoarele caracteristici: 
 Titlul calificării: DREPT 
 Nivel: 6 
 Ocupații: 
  

COD COR OCUPAȚIE 

242102 Consilier juridic 

242202 Judecător 

242101 Avocat 

 
 
5. Competenţe: Programul de studii universitare de licenţă Drept își propune formarea de 
competențe şi abilităţi profesionale și transversale cu scopul formării de specialiști în 
domeniul dreptului:  
 
Competenţe profesionale:  
 
1.  Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic; 
2.  Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; 
3.  Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 
internaţionale, în cazurile determinate; 
4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 
european şi dreptul altor state; 
5.  Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 
problemă de drept concretă; 
6.  Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 
punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor; 
7.  Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, 
în contexte mai largi asociate domeniului juridic; 
8.  Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare 
completă pentru a rezolva probleme teoretice şi practice domeniului juridic; 
9.  Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă 
profesională. 
 
Competenţe transversale: 
 
1.   Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice domeniului; 
2.   Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), 
cu respectarea palierelor ierarhice; 



 3.  Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație 
internațională. 
 
6. Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă: Minim 240 de credite și 10 credite pentru 
promovarea examenului de licenţă. Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă  
Drept vor obţine un număr de 244 de credite, 240 + 4 la disciplinele de Educație fizică. 
Absolvenţii care susţin şi promovează examenul de licenţă vor mai obţine un număr de 10 de 
credite, pentru promovarea examenului de licenţă. 
 
7. Structura studiilor: 

  

Activitate 
didactică 

Sesiune de examene Vacanță Anul 
de 

studii Sem. I Sem. II I V T 

Stagii de 
practică/licență 

I P V 

I 14 14 4 4 4 - 3 1 9 

II 14 14 4 4 4 - 3 1 9 

III 14 14 4 4 4 4ore/săptămână 3 1 9 

IV 14 14 4 4 4 4ore/săptămână 3 1 9 

 
În semestrul al doilea din anul IV, studenţii efectuează săptămânal 8 ore, timp de 2 
săptămâni pentru elaborarea lucrării de licență (Numărul total de ore alocate pentru 
elaborarea lucrării de licență este de 80 ore). 
 
8. Numărul orelor pe săptămână 

 

 SEMESTRUL I SEMESTRUL II 

ANUL I 22 22 

ANUL II 24 22 

ANUL III 25 25 

ANUL IV 22 25 

 
 
9.Compatibilitate la nivel național:  
Programa curriculară de la Facultatea de Drept, programul de studii universitare de licenţă 
Drept, este compatibilă cu cea a facultăţilor de drept de renume din România. Marea 
majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor patru ani de studiu se regăsesc în cadrul 
următoarelor programe de studii: 

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, 
http://law.ubbcluj.ro/ 

2. Universitatea București, Facultatea de Drept, http://www.drept.unibuc.ro/ 
3. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu,  Facultatea de Drept, www.drept.ulbsibiu.ro 
4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, 

https://laws.uaic.ro/ 
5. Universitatea Oradea, Facultatea de Drept, www.drept-oradea.seval.ro/ 
6. Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, www.drept.ucv.ro/ 



7. Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, https://drept.uvt.ro/ 
 
10.Compatibilitate la nivelul Uniunii Europene  
Programa curriculară de la Facultatea de Drept, programul de studii universitare de licență 
Drept, este compatibilă cu cea a altor facultăţi cu programe de studii similare de la 
universităţi ale statelor membre ale Uniunii Europene sau candidate la aderare. Marea 
majoritate a disciplinelor studiate pe parcursul celor patru ani de studiu se regăsesc în cadrul 
următoarelor programe de studii: 

1. European Faculty of Law Nova Gorica, Slovenia, https://www.evro-pf.si/en/ 
2. Universitatea Friedrich Schiller din Jena, Facultatea de Drept, 

http://www.rewi.uni-jena.de/ 
3. Université de Nantes, Faculté de Droit, http://www.droit1.univ-nantes.fr/ 
4. Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 

http://www.giurisprudenza.unitn.it/ 
5. Universitä Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät, https://juridicum.univie.ac.at/ 

 
11.Continuarea studiilor universitare: Absolvenții programului de studii universitare de 
licenţă au posibilitatea să se perfecţioneze şi să continue studiile universitare în cadrul 
Facultății de Drept, din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, prin programul de 
studii universitare de masterat Managementul investigației penale – 90 de credite (1,5 ani). 




