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Precizări privind finalizarea Programului Postuniversitar de formare şi 
dezvoltare profesională continuă - specializarea Drept Privat 

 „ Reglementări cuprinse în noul Cod civil şi în noul Cod de procedură civilă.” 

 

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă-
specializarea Drept Privat se finalizează în sesiunea iunie 2013 cu un examen de certificare a 
competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului. Examenul de 
certificare va consta într-o singură probă, care va presupune analizarea unui caz practic la una 
din temele disciplinelor prevazute in planul de invatamant, conform alegerii cursantului. 
Evaluarea se face prin calificativele „admis” sau „respins”. Promovarea programului presupune 
atribuirea calificativului „admis” de către cadrul didactic coordonator al disciplinei. Cazurile 
practice vor fi anuantate de in termen util de catre cadrele didactice. 

    Evaluarea se va face in ultima zi din cadrul convocării a II-a (iunie 2013): 

  Disciplinele din planul de învăţământ şi cadrele didactice aferente acestora  (care vor 
participa la examinare) sunt următoarele:  

 
 

Nr. 
crt. Disciplina Cadrele didactice  

1 Drept civil. Teoria generală. Persoanele Conf. dr. Marian NICOLAE 
    Prof. dr. Lucian MIHAI 

    Conf. dr.  Marieta AVRAM 

    Conf. dr. Milena TOMESCU 

2 Drept civil. Drepturile reale. Teoria obligaţiilor Prof. dr. Valeriu STOICA 
    Conf. dr. Flavius A. BAIAS 
    Conf. dr. Marian NICOLAE 
    Lect. dr. Cristina ZAMŞA 
    Lect. dr. Adriana ALMĂŞAN 

3 Drept civil. Contracte şi succesiuni Prof. dr. Lucian MIHAI 

    Prof. dr. Gheorghe PIPEREA 

    Conf. dr. Romeo-Radu POPESCU 

    Conf. dr. Răzvan DINCĂ 

    Lect. dr. Radu-Bogdan BOBEI 
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4 Drept procesual civil. Cercetarea judecătorească Lect. dr. Traian-Cornel BRICIU 

5 Drept procesual civil. Căile de atac. Proceduri 
speciale şi executare silită Prof.univ.dr.Viorel Mihai Ciobanu 

    Lect. dr. Traian-Cornel BRICIU 
    Lect. dr. Radu-Bogdan BOBEI 
6 Drept internaţional privat Lect. dr. Claudiu-Paul BUGLEA 

   

 
 
 
Notă: Vor fi exmatriculaţi cursanţii care nu fac dovada plăţii pentru a doua jumătate 
din taxa de studiu (1000 lei) cel târziu până pe 10 mai 2013, prin depunerea la 
secretariat a ordinului de plată în copie simplă/ fax/e-mail.  
(nr. tel şi fax: 021-315 59 47; e-mail: vasilica.alionte@drept.unibuc.ro). 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECAN, 
 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
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