
Dragi colegi din anul I de studiu, 
 
Vă felicit pentru reușita voastră, una cu adevărat însemnată, de care sper să vă bucurați pe 
deplin în următorii patru ani! Vă felicit pentru că ați trecut de primul examen dificil din multele 
care vor urma și pentru că ați devenit studenții celei mai prestigioase instituții de învățământ 
superior juridic din România! 
 
Știu ce a însemnat pentru voi ultima perioadă și sunt sigur că de acum meritați în totalitate să 
aveți o vacanță plăcută care “să vă încarce bateriile” pentru provocarea ce va incepe în 
octombrie, ori chiar mai devreme puțin, pentru ca noi, cei din Asociația Studenților în Drept, 
vom organiza un proiect special pentru voi cu o săptamână înainte de începerea cursurilor - 
“Învață să fii student!”. Despre acesta veți primi toate informațiile la momentul potrivit, în luna 
august. Vă invit să urmăriți site-ul asociației, asd-ub.ro, dar și pagina sa de Facebook: 
http://facebook.com/ASDrept. 
 
Dacă am adus vorba de informații, este bine să știți că există un (singur) grup oficial al 
studenților din promoția voastră, drept_16, grup de Facebook creat de către Asociația 
Studenților în Drept și unde se vor posta informații importante, anunțuri despre cămine, burse, 
cursuri, examene, dar și multe alte aspecte ce țin de Facultatea de Drept din cadrul Universității 
din București. Pe acest grup veți regăsi și reprezentanții studenților în forurile decizionale de la 
nivelul Universității și al Facultății - Senatul Universității din București și Consiliul Facutății, 
aceștia postând de fiecare dată informațiile cu impact direct asupra voastră.  
 
Vă invit să accesați “drept_16" și să îi adăugați pe grup și pe ceilalți colegi admiși în cadrul 
facultății noastre. Grupul este disponibil la această 
adresă: https://www.facebook.com/groups/1743300472576316. Veți fi adăugați pe grup după 
verificarea apartenenței voastre la lista studenților admiși.  
 
Cu urări de succes și reiterând felicitările necesare, 
Daniel Stăncescu 
Președinte al Asociației Studenților în Drept 
 
 
 


