UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE DREPT
CURSURI DE ZI
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DIN SESIUNEA - EXCEPŢIONALĂ - SEPTEMBRIE 2020
ANUL I ZI
Telefon secretară de an – 0741156249 Petrica Petre
Nr.
Disciplina
Data
Crt

Ora

Grupa

10,00

107-112

16,00-16,45

101-106

11,00

107-112

17,00-17,45

101-106

10,00

101-112

Drept civil. Teoria generală

Luni
31.08.2020

1

Drept civil. Persoanele

2

3

4

Drept roman

Retorica

Informatică juridică

Marţi
01.09.2020

Marţi
01.09.2020

Miercuri
02.09.2020

12,00

9,00

Obs
Studenţii vor transmite până
30.08.2020 ora 16,00, un
email în care indică: numele,
anul, grupa şi disciplina la
care au restanţă, pe adresa de
email al doamnei profesor
Violeta Slavu
violeta.slavu@prof.utm.ro
Studenţii vor primi testul grilă
la ora 16,00 pe grupul de
Whatsapp creat special pentru
seria I (Drrept utm-civil) şi
vor trimite rezolvarea testului
la ora 16,45 pe adresa de
mail:
carmen.todica@prof.utm.ro
Studenţii vor transmite până
30.08.2020 ora 16,00, un
email în care indică: numele,
anul, grupa şi disciplina la
care au restanţă, pe adresa de
email al doamnei profesor
Violeta Slavu
violeta.slavu@prof.utm.ro
Studenţii vor primi testul grilă
la ora 17,00 pe grupul de
Whatsapp creat special pentru
seria I (Drrept utm-civil) şi
vor trimite rezolvarea testului
la ora 17,45 pe adresa de
mail:
carmen.todica@prof.utm.ro
Studenţii vor primi o temă
pentru rezolvare pe 1.09.2020
ora 10,00 şi o vor trimite
rezolvată până pe 4.09.2020
la ora 22,00 pe adresele de
mail:
alina.axente@prof.utm.ro

101-112

Studenţii vor primi o tema pentru
referat pe grupul anului şi vor
transmite referatul pe email:
danamb10@yahoo.com până
marţi 01.09.2020 ora 12,00

101-112

Aplicaţia Zoom
Studenţii vor primi o temă
pentru rezolvare şi o vor
trimite rezolvată până la ora
16,00 în data de 20.06.2020
pe adresele de mail
luminita1utm@gmail.com
sau v_pau@utm.ro

5

Filosofia dreptului

Educaţie fizică 1
6
Educaţie fizică 2

Joi
03.09.2020

Vineri
04.09.2020

10,00

10,00

101-112

101-112

Drept constituţional. Teoria
generală
Drept constitutional. Instituţii
politice

Sâmbătă
05.09.2020

8

Istoria Statului și Dreptului

Duminică
06.09.2020

Referat

101-112

9

Drept administrativ(1)

Duminică
06.09.2020

Referat

101-112

10

Psihologie judiciară

Luni
07.09.2020

14,00

101-112

7

11

12

9,00
101-112
10,00

Studenţii vor transmite până
01.09.2020 ora 14,00, un
email în care indică: numele,
anul, grupa şi disciplina la
care au restanţă, pe adresa de
email al domnului profesor
Nicolae Culic
nicolae.culic@drept.unibuc.ro
Studenţii vor primi temele de
referat pe grupul anului şi vor
transmite referatele până la ora la
ora 10,00 pe adresa de mail:
adrianurichianu@yahoo.com
Studenţii vor primi pe
Whatsapp/ email: testul pentru

examen, lămuriri suplimentare
pe mailul:
nistoriulia@ymail.com
Studenţii vor transmite un
referat, cu o temă la alegere
din bibliografia studiată pe
email:
andrei_tinu@yahoo.com
Studenţii vor transmite un
referat, cu o temă la alegere
din bibliografia studiată pe
email:
andrei_tinu@yahoo.com
Aplicaţia Zoom
Examen oral

Engleză juridica

Luni
07.09.2020

10,00

101-112

Studenţii vor primi pe
Facebook un link către
formularul cu tema de
examen, rezolvarea se
transmite până pe 8.09.2020
ora 23.45

Franceză juridica

Luni
07.09.2020

10,00

101-112

Aplicaţia Zoom
m_stefanica@yahoo.com

13

Teoria generală a dreptului

Marţi
08.09.2020

Referat

101-112

14

Etică și integritate academica

Marţi
08.09.2020

Referat

101-112

15

Logica juridica

Miercuri
09.09.2020

Referat

101-112

Studenţii vor primi 10 teme de
referat din care vor alege una
şi vor prezenta referatul la
secretariat până pe
08.09.2020 la ora 16,00
Studenţii vor transmite un
referat până pe 8.09.2020tema referatului la alegere din
bibliografia studiată.
Referatul se transmite pe
adresa de mail:
mihailserban.utm@yahoo.com
Studenţii vor aduce un referat,
cu o temă la alegere din
bibliografia studiată la
secretariat până pe
09.09.2020 la ora 14,00

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE DREPT
CURSURI DE ZI
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DIN SESIUNEA - EXCEPŢIONALĂ - SEPTEMBRIE 2020
ANUL II ZI
Telefon secretară de an – 0727735217 Mirela Nicolescu
Nr.
Disciplina
Data
Ora
Crt
Drept instituțional al
Luni
1
10,00-11,00
Uniunii Europene
31.08.2020
Marţi
2
Criminologie
9,00-10,00
01.09.2020

Grupa
201-208

Obs
Test grila transmis pe
Aplicatia Zoom - Whatsapp

5

Drept administrativ(2)

Joi
03.09.2020

12,00-13,00

201-208

6

Contencios administrativ

Joi
03.09.2020

13,00-14,00

201-208

7

Protecția internațională
a drepturilor omului

Referat

201-208

Zoom-scris/lămuriri pe
email:bogdan.virjan@scva.ro
Examen scris tip grilă informaţiile
vor fi transmise pe grupurile
studenţilor şi de pe adresa de
email :daniela.panc@prof.utm.ro
Examen scris tip grilă informaţiile
vor fi transmise pe grupurile
studenţilor şi de pe adresa de
email :felicia.maxim@prof.utm.ro
Examen scris tip grilă informaţiile
vor fi transmise pe grupurile
studenţilor şi de pe adresa de
email :daniela.panc@prof.utm.ro
Examen scris tip grilă informaţiile
vor fi transmise pe grupurile
studenţilor şi de pe adresa de
email :felicia.maxim@prof.utm.ro
Scris /Zoom
Lămuriri pe mailul profesorului
constantin.sima@ prof.utm.ro
zoom-scris/grup
whatsapp/lămuriri
pe emailul prof:
andreea.uzlau@prof.utm.ro.
Scris /Zoom
Lămuriri pe mailul profesorului
constantin.sima@ prof.utm.ro
zoom-scris/grup
whatsapp/lămuriri
pe emailul prof:
andreea.uzlau@prof.utm.ro.
Studenţii vor primi subiectele pe
emailul personal, răspunsurile
vor fi transmise pe email:
tudor@chiuariulawyers.ro
tel:0728901811
Studenţii vor primi subiectele pe
emailul personal, răspunsurile
vor fi transmise pe email:
tudor@chiuariulawyers.ro
tel:0728901811
Trimise pe email profesor:
nicolae.voiculescu@prof.utm.ro

8

Dreptul mediului

Referat

201-208

Lămuriri pe emailul
mihaela.paul@prof.utm.ro

201-208
201-204

Drept internaţional
public (1)

10,00-11,00
205-208

3

Miercuri
02.09.2020
Drept internaţional
public (2)

201-204
11,00-12,00
205-208

Drept penal. Parte
generala(1)
Joi
03.09.2020

4
Drept penal. Parte
generala(2)

Sâmbătă
05.09.2020
Duminică
06.09.2020

9,00-10,00

205-208

17,00-18,00

201-204

10,00-11,00

205-208

18,00-19,00

201-204

9

Drept financiar si fiscal

Luni
07.09.2020

16,00-17,30

201-208

10

Relații și organizații
internaționale -

Marţi
08.09.2020

Referat

201-208

11

Drept civil. Drepturile
reale
Drept civil.Teoria
Generală a Obligațiilor-

Miercuri
09.09.2020

9,00-9,45
201-208
9,45-10,30

Studenţii vor transmite până
04.09.2020 ora 16,00, un email în
care indică: numele, anul, grupa şi
disciplina la care au restanţă, pe
adresa de email al doamnei
profesor Aurelia Herling
aurelia.herling@prof.utm.ro
Studenţii vor transmite un referat,
cu o temă la alegere din
bibliografia studiată la
secretariat până pe 08.09.2020 la
ora 16,00
Zoom-scris/ lămuriri
email:petruța.ispas@prof.utm.ro

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE DREPT
CURSURI DE ZI
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DIN SESIUNEA - EXCEPŢIONALĂ - SEPTEMBRIE 2020
ANUL III ZI
Telefon secretară de an – 0732509799 Mina Popescu
Nr.
Disciplina
Data
Ora
Crt.
1

Dreptul transporturilor

Luni
31.08.2020

2

Drept penal. Partea
specială(1)
Drept penal. Partea
specială(2)

Luni
31.08.2020

Referat

Grupa

Obs

301-308

Studenţii vor alege o temă pentru
Referat de la secretariat/ Referatele
vor fi transmise profesorului pe
email:
olimpiu.crauciuc@rdslink.ro

8,30-10,00
301-308
10,00-11,30

3

Dreptul proprietăţii
intelectuale

Marţi
01.09.2020

10,00

301-308

4

Dreptul Insolventei

Marţi
01.09.2020

16,00

301-308

5

Combaterea
infracțiunilor de crimă
organizată și corupție

Joi
03.09.2020

13,00

301-308

6

Drept civil. Contracte

Joi
03.09.2020

17,00-17,45

301-308

7

Dreptul familiei

Vineri
04.09.2020

Referat

301-308

Vineri
04.09.2020

9,00

301-308

8

Drept procesual civil (1)

Studenţii vor primi pe platformele
Zoom şi Google: testul pentru

examen, lămuriri suplimentare pe
mailul: nistoriulia@ymail.com
Studenţii vor transmite până
31.08.2020 ora 16,00, un email în
care indică: numele, anul şi grupa pe
adresa de email al doamnei profesor
Violeta Slavu
violeta.slavu@prof.utm.ro
Examen scris tip grilă informaţiile
vor fi transmise pe adresele de email
ale studenţilor iar grilele rezolvate se
vor transmite pe adresa de email :
carmen.palacean@prof.utm.ro
Oral/zoom/lămuriri pe email:
codruț.olaru@csm1909.ro
Studenţii vor primi subiectele la ora
17,00 pe mail şi vor da raspunsul
până la ora 17,45 pe mail:
manuela.utm@yahoo.com
Studenţii vor transmite un referat, cu
o temă la alegere din bibliografia
studiată, pe email:
antigona_mati@yahoo.fr
Grilă pe whatsapp/ retrasmise pe
email
Pe grupul anului subiectele/se vor
retransmite lucrările pe email
profesorului/lămuriri pe email:
morariu.ioan@gmail.com/
tel:0723260769

9

Drept civil.Succesiuni

Sâmbătă
05.09.2020

9,00-10,30

31-34

Luni
07.09.2020

9,00-10,00

301-308

Studenţii vor primi pe platforma
Zoom, testul pentru examen, pe

10

Drept procesual penal
(1)
Drept procesual penal
(2)
Drept comercial (1)
Drept comercial (2)
Dreptul consumatorului

Marţi
08.06.2020
Miercuri
09.09.2020
Miercuri
09.09.2020

9,00-10,00

301-308

Studenţii vor primi pe platforma
Zoom, testul pentru examen, pe

9,00-10,30
10,30-12,00

301-308

Subiecte pe email

Referat

301-308

Referat/Lămuriri pe
email:arcadiusiliescu@yahoo.com

11
12

grupurile de studenţi stabilite ulterior
grupurile de studenţi stabilite ulterior

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
FACULTATEA DE DREPT
CURSURI DE ZI
PROGRAMAREA EXAMENELOR
DIN SESIUNEA - EXCEPŢIONALĂ - SEPTEMBRIE 2020
ANUL IV ZI
Telefon secretară de an – 0746935293 Cristina Zerea
Nr.
Disciplina
Data
Ora
Crt.
Drept penal. Partea
11,30-13,00
specială(1)
Luni
1
31.08.2020
Drept penal. Partea
13,00-14,30
specială(2)
2

Organizarea justiției
în Uniunea Europeană

Luni
31.08.2020

3

Drept material al
Uniunii Europene

Marţi
01.09.2020

4

Dreptul comerțului
internațional -

Miercuri
02.09.2020

Drept procesual civil
(2)

11,00-12,00

401-408

401-408

401-408

12,00

401-408

10,00-11,00

Drept procesual civil
(3)

Sala
Studenţii vor primi pe platformele Zoom
şi Google: testul pentru examen,

17,00

Joi
03.09.2020

5

Grupa

401-408

lămuriri suplimentare pe mailul:
nistoriulia@ymail.com
Test grila transmis pe Aplicatia
Zoom - Whatsapp

Examen scris tip grilă informaţiile vor
fi transmise pe adresele de email ale
studenţilor iar grilele rezolvate se vor
transmite pe adresa de email
:carmen.palacean@prof.utm.ro
Examen scris tip grilă informaţiile vor
fi transmise pe adresele de email ale
studenţilor iar grilele rezolvate se vor
transmite pe adresa de email
:carmen.palacean@prof.utm.ro

Ex. scris pe grupul de whatsapp de
procedură civilă/retransmit lucrările pe
o adresă de email stabilită ulterior /tel.
Prof. Răducan

11,30-12,30

6

Dreptul asigurărilor

Joi
03.09.2020

7

Dreptul muncii și
securității sociale (1)
Dreptul muncii și
securității sociale (2)

Vineri
04.09.2020

8

Cooperare judiciară în
materie penală

Sâmbătă
05.09.2020

12,00

401-408

9

Drept internaţional
privat

Duminică
06.09.2020

10,00

401-408

10

Drept procesual penal
(3)

Luni
07.09.2020

9,00

401-408

18,00-18,45

401-408

16,00-17,00
401-408
17,00-18,00

Studenţii vor primi subiectele la ora
18,00 pe mail şi vor da raspunsul până
la ora 18,45 pe mail:
manuela.utm@yahoo.com
Online/oral
Întrebări din temele datezoom//email prof.:
magdavolonciu@volonciu.ro
luizamihai@volonciu.ro
Studenţii vor primi o tema pentru
referat pe grupul anului şi vor
transmite referalul pe mail:
adrian_truichici@yahoo.com până
miercuri 5.09.2020 ora 12,00
Studenţii vor transmite până
04.09.2020 ora 16,00, un email în care
indică: numele, anul, grupa şi intenţia
de participare la examen, pe adresa de
email a doamnei profesor Carolina
Niţă
Internationalprivat2020@gmail.com
Studenţii vor transmite până
05.09.2020 ora 16,00, un email în care
indică: numele, anul, grupa şi intenţia
de participare la examen, pe adresa de
email a doamnei profesor Rodica
Burduşel
rodicaburdusel@ prof.utm.ro

11

Criminalistică

Luni
07.09.2020

12

Soluționarea
alternativă a
conflictelor

Marţi
08.06.2020

13,00

13,00

401-408

Studenţii vor primi subiectele de
examen la ora 13,00 pe Whatsapp şi
după rezolvare vor fi transmise pe
emailul domnului profesor
Gheorghe Muscalu:
george muscalu10@gmail.com

401-408

Studenţii vor primi subiectele la ora
13,00 pe mail şi vor da raspunsul până la
ora 17,00 în aceeaşi zi pe mailul:
crysus@gmail.com

