
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

ZIUA ORA 101(1) 102(2) 103(3) 104(4) 105(5) Grupa franceza

08.00-09.50

10.00-11.50

12.00-13.50

14.00-15.50

12.00-13.50

14.00-15.50

08.00-09.50

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

10.00-11.50
Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

Drept constitutional. 

Institutii politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

    (online)

12.00-13.50

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

14.00-15.50

Drept civil. Persoanele(seminar) 

Conf.univ.dr.Carmen Todică 

(online)

16.00-17.50
Engleză juridică(seminar) drd. A. 

Ivan(online)

Drept constitutional. 

Institutii politice (seminar) 

Lector univ.dr.A.Axente                

      (online)

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Conf.univ.dr.Carmen 

Todică (online)

18.00-19.50

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Conf.univ.dr.Carmen Todică 

(online)

Drept constitutional. 

Institutii politice (seminar) 

Lector univ.dr.A.Axente                

          (online)

08.00-09.50
Franceza juridica 

curs online

10.00-11.50
Franceza juridica 

seminar online

12.00-13.50

14.00-15.50

Drept 

administrativ(1)(seminar)(o

nline)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept 

administrativ(1)(seminar)(online)

Drept administrativ(1)              

 (seminar)(online)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept administrativ(1) 

(seminar)(online)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept administrativ(1) 

(seminar)(online)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Pentru disciplinele opționale se alege o disciplină dintre Dreptul Tehnologiei informației (opțional 15)  și Informatică juridica (opțional 16).Se alege in mod obligatoriu una dintre acestea 

si se participa la examen doar la disciplina aleasa
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12.00-13.50

14.00-15.50
Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

Informatica juridica opțional 16 (curs)Prod.univ.dr.Valentin Pau(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in 

fiecare saptamana la acest curs

Drept civil. Persoanele(curs) Conf. univ. dr. Carmen Todică(on-line)
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16.00-17.50

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Conf.univ.dr.Carmen Todică 

(on-line)

Engleză juridică(curs) Prof.univ.dr.Sorin Ivan(online)

Semestrul II

Activitățile didactice se desfasoara online pe platforma Microsoft Teams

16.00-17.50

ANUL I ZI Seria A(I)

Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) 

sau la Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                               

                               Dreptul tehnologiei informatiei și 

Informatica juridica sunt materii optionale.Studentii aleg una 

dintre cele doua în mod obligatoriu, iar seminariile se fac o 

data la doua saptamani. Deci o data la doua saptamani 

participati in mod obligatoriu la seminariile organizate ori 

pentru Dreptul tehnologiei informatiei ori pentru Informatica 

juridica, dar in mod obligatoriu la una dintre acestea

Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) sau la Informatica juridică 

(dr.L.Copaci)                                                                                                                                

Dreptul tehnologiei informatiei și Informatica juridica sunt materii optionale.Studentii aleg una 

dintre cele doua în mod obligatoriu, iar seminariile se fac o data la doua saptamani. Deci o data la 

doua saptamani participati in mod obligatoriu la seminariile organizate ori pentru Dreptul 

tehnologiei informatiei ori pentru Informatica juridica, dar in mod obligatoriu la una dintre acestea

18.00-19.50

Drept constituțional. Instituții politice(curs) Conf.univ.dr.Marieta Safta (online) 

Drept administrativ(1)(curs) Lector univ.dr.Andrei Tinu(online)

Educație fizică(2) Conf.univ.dr.Adrian Urichianu(online)

Filozofia dreptului(curs) Conf.univ.dr.Nicolae Culic(online)

Dreptul tehnologiei informatiei opțional 15 (curs)dr.Andrei Săvescu(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in 

fiecare saptamana la acest curs
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UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

ZIUA ORA 106(6) 107(7) 108(8) 109(9) 110(10) Grupa franceza

08.00-09.50
Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

10.00-11.50
Engleză juridică(seminar) drd. 

A. Ivan(online)

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

Drept civil. Persoanele(seminar) 

Asist.univ.drd.L. Capisizu(online)

12.00-13.50
Engleză juridică(seminar) drd. 

A. Ivan(online)

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr. R. 

Predescu(online)

Drept administrativ(1)   

(seminar)(online)

Filosofia dreptului(seminar)  

(online)

Filosofia dreptului(seminar)  

(online)

Drept administrativ(1)   

(seminar)(online)

16.00-17.50

Drept civil. Persoanele (seminar) 

Asist.univ.drd.Daniel Chifor 

(online)

Drept constit.Instituții 

politice(seminar) 

Conf.univ.dr.Marieta Safta (on-

line)

18.00-19.50

Drept constit.Instituții 

politice(seminar) 

Conf.univ.dr.Marieta Safta (on-

ine)

Drept civil. Persoanele (seminar) 

Asist.univ.drd.Daniel Chifor 

(online)

10.00-11.50

12.00-14.00

14.00-15.50

Drept administrativ(1)  

(seminar)(online)

Filosofia dreptului(seminar)  

(online)

Filosofia dreptului(seminar)  

(online)

Drept administrativ(1)  

(seminar)(online)

Seminar la Dreptul tehnologiei 

informației(dr.A.Savescu) sau la 

Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                               

                                                             

Dreptul tehnologiei informatiei și 

Informatica juridica sunt materii 

optionale.Studentii aleg una dintre 

cele doua în mod obligatoriu, iar 

seminariile se fac o data la doua 

saptamani. Deci o data la doua 

saptamani participati in mod 

obligatoriu la seminariile organizate 

ori pentru Dreptul tehnologiei 

informatiei ori pentru Informatica 

juridica, dar in mod obligatoriu la 

08.00-09.50

Drept 

administrativ(1)(seminar)(online)

Filosofia dreptului(seminar)  

(online)
 

08.00-09.50
Franceza juridica curs 

online

10.00-11.50
Franceza juridica 

seminar online

12.00-13.50

14.00-15.50

08.00-09.50

10.00-11.50

Drept constituțional. Instituții politice(curs) Conf.univ.dr.Marieta Safta (online)                    

Filozofia dreptului(curs) Conf.univ.dr.Nicolae Culic(online)
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12.00-13.50
Engleză juridică(seminar) drd. A. 

Ivan(online)
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Engleză juridică(seminar) drd. A. 

Ivan(online)

18.00-19.50

Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) sau la 

Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                               

    Dreptul tehnologiei informatiei și Informatica juridica sunt materii 

optionale.Studentii aleg una dintre cele doua în mod obligatoriu, iar 

seminariile se fac o data la doua saptamani. Deci o data la doua 

saptamani participati in mod obligatoriu la seminariile organizate ori 

pentru Dreptul tehnologiei informatiei ori pentru Informatica juridica, 

dar in mod obligatoriu la una dintre acestea

Drept civil. Persoanele (curs) Conf.univ.dr.  Violeta Slavu(online)

Drept civil. Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu (online)

Informatica juridica opțional 16 (curs)Prod.univ.dr.Valentin Pau(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in fiecare saptamana la acest 

curs

Drept administrativ(1)(curs) Lector univ.dr.Andrei Tinu(online)

Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) sau la 

Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                               

          Dreptul tehnologiei informatiei și Informatica juridica sunt 

materii optionale.Studentii aleg una dintre cele doua în mod 

obligatoriu, iar seminariile se fac o data la doua saptamani. Deci o 

data la doua saptamani participati in mod obligatoriu la seminariile 

organizate ori pentru Dreptul tehnologiei informatiei ori pentru 

Informatica juridica, dar in mod obligatoriu la una dintre acestea

Pentru disciplinele opționale se alege o disciplină dintre Dreptul Tehnologiei informației (opțional 15)  și Informatică juridica (opțional 16).Se alege in mod obligatoriu una dintre acestea si se participa la examen doar la 

disciplina aleasa

Engleză juridică(curs) Prof.univ.dr.Sorin Ivan(online)
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16.00-17.50

16.00-17.50

Educație fizică(2) Conf.univ.dr.Adrian Urichianu(online)
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Semestrul II

Activitățile didactice se desfasoara  on-line pe platforma Microsoft Teams,

ANUL I ZI Seria B(II)

14.00-15.50

Dreptul tehnologiei informatiei opțional 15 (curs)dr.Andrei Săvescu(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in fiecare saptamana la 

acest curs



UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

FACULTATEA DE DREPT

Semestrul II

ZIUA ORA 111(11) 112(12) 113(13) 114(14) 115(15) Grupa franceza

10.00-11.50

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

12.00-13.50

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) Lector 

univ.dr.A.Axente                

(online)

14.00-15.50
Engleză juridică(seminar) drd. 

A. Ivan(online)

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) Lector 

univ.dr.A.Axente                

(online)

16.00-17.50

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) Lector 

univ.dr.A.Axente                

(online)

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

18.00-19.50
Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

10.00-11.50
Engleză juridică(seminar) 

drd. A. Ivan(online)

12.00-13.50

14.00-15.50

16.00-17.50
Engleză juridică(seminar) drd. 

A. Ivan(online)

Seminar la Dreptul tehnologiei 

informației(dr.A.Savescu) sau 

la Informatica juridică 

(dr.L.Copaci)                                                               

                                 Dreptul 

tehnologiei informatiei și Informatica 

juridica sunt materii optionale.Studentii 

aleg una dintre cele doua în mod 

obligatoriu, iar seminariile se fac o data la 

doua saptamani. Deci o data la doua 

saptamani participati in mod obligatoriu la 

seminariile organizate ori pentru Dreptul 

tehnologiei informatiei ori pentru 

Informatica juridica, dar in mod 

obligatoriu la una dintre acestea

10.00-11.50

12.00-13.50  

Drept 

administrativ(1)(seminar)(onli

ne)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept 

administrativ(1)(seminar)(onlin

e)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept administrativ(1) 

(seminar)(online)

Drept 

administrativ(1)(seminar)(onlin

e)

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)  

Filosofia 

dreptului(seminar)(online)

Drept administrativ(1) 

(seminar)(online)

08.00-09.50
Franceza juridica curs 

online

10.00-11.50
Franceza juridica 

seminar online

12.00-13.50

14.00-15.50

16.00-17.50
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08.00-09.50

Drept civil. Persoanele (curs) Conf.univ.dr.  Violeta Slavu(online)

Educație fizică(2) Conf.univ.dr.Adrian Urichianu(online)

18.00-19.50

L
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18.00-19.50

M
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Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) sau 

la Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                                             

                                  Dreptul tehnologiei informatiei și Informatica juridica 

sunt materii optionale.Studentii aleg una dintre cele doua în mod obligatoriu, iar 

seminariile se fac o data la doua saptamani. Deci o data la doua saptamani participati 

in mod obligatoriu la seminariile organizate ori pentru Dreptul tehnologiei informatiei 

ori pentru Informatica juridica, dar in mod obligatoriu la una dintre acestea
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ANUL I ZI Seria C(III)

14.00-15.50

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

Drept constitutional. 

Institutii politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

 (online)

Activitățile didactice se desfasoara  on-line pe platforma Microsoft Teams,

Engleză juridică(curs) Prof.univ.dr.Sorin Ivan(online)

16.00-17.50

Drept constitutional. Institutii 

politice (seminar) 

Asist.univ.dr.I.Nistor                

(online)

Drept civil. 

Persoanele(seminar) 

Asist.univ.dr.R. Predescu 

(online)

Seminar la Dreptul tehnologiei informației(dr.A.Savescu) sau 

la Informatica juridică (dr.L.Copaci)                                                               

                  Dreptul tehnologiei informatiei și Informatica juridica sunt materii 

optionale.Studentii aleg una dintre cele doua în mod obligatoriu, iar seminariile se fac 

o data la doua saptamani. Deci o data la doua saptamani participati in mod obligatoriu 

la seminariile organizate ori pentru Dreptul tehnologiei informatiei ori pentru 

Informatica juridica, dar in mod obligatoriu la una dintre acestea

Pentru disciplinele opționale se alege o disciplină dintre Dreptul Tehnologiei informației (opțional 15)  și Informatică juridica (opțional 16).Se alege in mod obligatoriu una dintre acestea si se participa la 

examen doar la disciplina aleasa

Drept administrativ(1)(curs) Lector univ.dr.Andrei Tinu(online)

Dreptul tehnologiei informatiei opțional 15 (curs)dr.Andrei Săvescu(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in fiecare 

saptamana la acest curs

Informatica juridica opțional 16 (curs)Prod.univ.dr.Valentin Pau(online) in cazul in care studentul isi alege aceasta disciplina dintre cele doua discipline optionale, participa in fiecare 

saptamana la acest curs

Filozofia dreptului(curs) Conf.univ.dr.Nicolae Culic(online)

Drept constituțional. Instituții politice(curs) Conf.univ.dr.Marieta Safta (online) 

Engleză juridică(seminar) drd. 

A. Ivan (online)
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18.00-19.50


