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Semestrul II 
 
 

Programarea orelor 
Pentru perioada februarie 2011 – aprilie 2011 

 
 
19 februarie –  9-17 – Managementul resurselor umane (curs)  

– lector dr. Carmen Radu 
20 februarie –  9-17 – Managementul resurselor umane (curs)  

– lector dr. Carmen Radu 
 
26 februarie –  9-13 – Jurisdicţia muncii (curs) 
 13-17 – Jurisdicţia muncii (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
27 februarie –  9-13 – Jurisdicţia muncii (curs) 
 13-17 – Jurisdicţia muncii (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
 
5 martie –  9-13 – Jurisdicţia muncii (curs) 
 13-17 – Jurisdicţia muncii (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
6 martie –  9-13 – Jurisdicţia muncii (curs) 
 13-17 – Jurisdicţia muncii (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
 
12 martie –  9-13 – Jurisdicţia muncii (curs) 
 13-17 – Jurisdicţia muncii (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
13 martie –  9-17 – Sociologia muncii (curs)  

17-19 – Sociologia muncii (seminar)  
– lector dr. Marin Burcea 

 
19 martie –  9-15 – Sociologia muncii (curs)  

15-19 – Sociologia muncii (seminar)  
– lector dr. Marin Burcea 

20 martie –  9-15 – Sociologia muncii (curs)  
15-19 – Sociologia muncii (seminar)  

– lector dr. Marin Burcea 
 
2 aprilie –  9-13 – Managementul resurselor umane (curs)  

13-17 – Managementul resurselor umane (seminar)  
– lector dr. Carmen Radu 

3 aprilie –  9-15 – Managementul resurselor umane (seminar)  
– lector dr. Carmen Radu 

 
9 aprilie –  9-17 – Securitate socială (curs) 



– prof. dr. Alexandru Athanasiu 
10 aprilie –  9-17 – Securitate socială (curs) 

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 
 
16 aprilie –  9-13 – Securitate socială (curs) 

– prof. dr. Alexandru Athanasiu 
17 aprilie –  9-19 – Securitate socială (seminar) 

– lector dr. Luminiţa Dima 
 
 
Toate orele se desfăşoară în sala 213.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taxa de studiu, pentru semestrul II, anul univ. 2010/2011, va trebui achitată până la 

data de 15 martie 2011 (cel târziu), în contul Facultăţii de Drept, 

RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5, la orice filială BCR din ţară. 

Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără a afecta nivelul 

taxei. 

 

Pe ordinul de plată (ordinul de încasare) va fi menţionat: 

- Numele masterandului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă 

persoană) 

- Taxa de studiu – Master – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.  

 

Nu se admite plata prin poştă. 

 

Ordinul de plată va trebui depus la secretariatul facultăţii sau transmis prin fax la numărul 

021 315 59 47. 

 


