
 

 
 

 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023 

 

 
I. LICENŢĂ (IF şi ID) 

  

Programul de studii universitare 

DREPT  (anii I, II și III) 
 
 

SEMESTRUL I  
(14 săptămâni) 

 

03  octombrie  – 23 decembrie 2022 - Activitate didactică  (12 săptămâni) 
26 decembrie 2022 – 06  ianuarie 2023 - Vacanţă de iarnă (2 săptămâni) 
09 ianuarie – 20 ianuarie 2023 - Activitate didactică (2 săptămâni) 

23 ianuarie – 10 februarie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

 

Vacanţă intersemestrială 

 
13  februarie – 17 februarie 2023 -    Vacanţă intersemestrială  (1 săptămână) 

 
SEMESTRUL II 

(14 săptămâni) 

 
20 februarie – 14 aprilie 2023 - Activitate didactică  (8 săptămâni) 

17 aprilie – 21 aprilie 2023 -  Vacanţă de Paşti  (1 săptămână) 

24 aprilie – 02 iunie 2023 - Activitate didactică (6 săptămâni) 

05 iunie – 23 iunie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

 
N.B. 
 

 Sesiuni mediane (fără întreruperea activităţilor didactice): 
Semestrul I: 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
Semestrul II: 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână)  

 

 Sesiuni de refacere a creditelor: 
- 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
- 09–20 ianuarie 2023 (2 săptămâni) 

- 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână) 
- 22 mai–02 iunie 2023  (2 săptămâni) 

- 01-14 septembrie 2023 (2 săptămâni) 
 

 Sesiune de măriri de note: 
- 12-14 septembrie 2023 

 
   



 

 
 
 

 
DREPT (anul IV) 

 
SEMESTRUL I  

(14 săptămâni) 
 

03  octombrie  – 23 decembrie 2022 - Activitate didactică  (12 săptămâni) 
26 decembrie 2022 – 06  ianuarie 2023 - Vacanţă de iarnă (2 săptămâni) 
09 ianuarie – 20 ianuarie 2023 - Activitate didactică (2 săptămâni) 

23 ianuarie – 10 februarie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

 

Vacanţă intersemestrială 

 
13  februarie – 17 februarie 2023 -    Vacanţă intersemestrială  (1 săptămână) 

 
SEMESTRUL II 

(12+2 săptămâni) 

 
20 februarie – 14 aprilie 2023 - Activitate didactică  (8 săptămâni) 
17 aprilie – 21 aprilie 2023 -  Vacanţă de Paşti  (1 săptămână) 

24 aprilie – 19 mai 2023 - Activitate didactică (4 săptămâni) 
22 mai – 02 iunie 2023 - Elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni) 
05 iunie – 23 iunie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

10 iulie - 14 iulie 2023 - Înscrieri examen de licenţă (sesiune vară) 

18 iulie  - 20 iulie  2023 - Susţinere examen  de licenţă (sesiune vară) 

 
 

N.B. 
 

 Sesiuni mediane (fără întreruperea activităţilor didactice): 
Semestrul I: 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
Semestrul II: 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână)  

 

 Sesiuni de refacere a creditelor: 
- 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
- 09–20 ianuarie 2023 (2 săptămâni) 
 

- 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână) 
- 22 mai–02 iunie 2023  (2 săptămâni) 

- 26–30 iunie 2023 (1 săptămână) 
- 01 –07 septembrie 2023 (1 săptămână) 
 

 Sesiune de măriri de note:  
- 3-5 iulie 2023 
 

 Sesiuni de examene de licenţă:  
- 06 – 08 septembrie 2023   -    Înscrieri examen de licenţă (sesiune toamnă) 
- 12 –14 septembrie 2023   -    Susținere examen de licenţă (sesiune toamnă) 



 

 
 
 

 

B. MASTER (IF) 
Programul de studii universitare 

DREPTUL AFACERILOR 
(Durata studiilor: 1 an) 

 
SEMESTRUL I  

(14 săptămâni) 
 

03  octombrie  – 23 decembrie 2022 - Activitate didactică  (12 săptămâni) 
26 decembrie 2022 – 06  ianuarie 2023 - Vacanţă de iarnă (2 săptămâni) 
09 ianuarie – 20 ianuarie 2023 - Activitate didactică (2 săptămâni) 

23 ianuarie – 10 februarie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

 

Vacanţă intersemestrială 
 

13  februarie – 17 februarie 2023 -    Vacanţă intersemestrială  (1 săptămână) 

 
SEMESTRUL II 

(10+2+2 săptămâni) 
 

20 februarie – 14 aprilie 2023 - Activitate didactică  (8 săptămâni) 

17 aprilie – 21 aprilie 2023 -  Vacanţă de Paşti  (1 săptămână) 

24 aprilie – 05 mai 2023 - Activitate didactică (2 săptămâni) 

08 mai – 19 mai 2023 - Practică de specialitate (2 săptămâni) 

22 mai – 02 iunie 2023 - Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertaţie (2 săptămâni) 

05 iunie – 23  iunie 2023 - Sesiune de examene (3 săptămâni) 

10  iulie - 14 iulie 2023 - Înscrieri examen de disertaţie (sesiune vară) 

19 iulie  2023  - Susţinere examen  de disertaţie (sesiune vară) 
 

N.B. 
 

 Sesiuni mediane (fără întreruperea activităţilor didactice): 
Semestrul I: 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
Semestrul II: 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână)  

 

 Sesiuni de refacere a creditelor: 
- 14–18 noiembrie 2022 (1 săptămână) 
- 09–20 ianuarie 2023 (2 săptămâni) 
 

- 03–07 aprilie 2023 (1 săptămână) 
- 22 mai–02 iunie 2023  (2 săptămâni) 

- 26–30 iunie 2023 (1 săptămână) 
- 01 –07 septembrie 2023 (1 săptămână) 
 

 

 Sesiune de măriri de note: 
- 03 – 05 iulie 2023 

 Sesiuni de examene de disertaţie:  
- 06 – 08 septembrie 2023 -    Înscrieri examen de disertaţie (sesiune toamnă) 
-  13 septembrie 2023          -    Susţinere examen de disertaţie (sesiune toamnă) 

 
DECAN, DIRECTOR DEPARTAMENT, 

Conf. univ. dr. Constanța MĂTUȘESCU Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE 
 


