
 

訓iă înc<ă oădat< DE CE Universitatea ,,Constantin 
Brâncuşi"ă dinăTârgu-Jiu? DE CE programul de 
studiiăuniversitareădeălicenY<ăDrept? 

 
Pentru că la această specializare veţi avea 

posibilitatea să participaţi: 
- la procese simulate,  
- la dezbaterea unor teme interesante  în cadrul 

concursurilor de oratorie şi dezbateri pentru studenţi, 
- la stagii de practică la tribunal, la judecătorii, la 

penitenciar, la cabinete de avocatură sau la notariate,  
- la seminarii de instruire în Laboratorul de 

criminalistică din cadrul Facultăţii, dotat cu 
performantul sistem destinat efectuării expertizelor 
criminalistice „Lucia Forensic”, dar cu numeroase 
alte instrumente specifice domeniului precum: 
etilotest, instrument pentru depistarea banilor falşi, 
trusă criminalistică cu instrumente de prevalare a 
probelor de la locul săvârşirii infracţiunilor, etc.  

- la seminarii de instruire organizate în 
parteneriat cu Baroul Gorj, Tribunalul Gorj, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, Serviciul 
Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Gorj, Serviciul de Combatere a 
Criminalităţii Organizate Gorj, Biroul pentru 
Imigrări al Judeţului Gorj, Serviciul de Medicină 
Legală Gorj etc. 

 
Totodat<,ăesteăsuficientăs<ăpriviYiăînăjurăşiăveYiă

vedeaăc<ă totăceeaăceăneă înconjoar<ăare amprenta 
acestui domeniu omniprezentă înă relaYiileă sociale,ă
numit DREPT!  
 

Aproape în orice moment al zilei suntem 
implicaţi, într-un fel sau altul, în diverse raporturi 
juridice despre care se învaţă multe lucruri 
interesante şi utile pe băncile Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice, de la faptul că simpla cumpărare a unei 
pâini sau a unui bilet de troleu au, din punct de 
vedere juridic, semnificaţia încheierii unor contracte, 
până la faptul că încheierea unei căsătorii, nu poate fi 
valabilă decât cu respectarea unor reguli de drept. 

 
 NuăsunteYiăcurioşiăs<ăaflaYiămaiămulte?ă 
 
Dascălii sunt entuziaşti, apropiaţi de studenţi, 

foarte bine pregătiţi profesional, cu studii realizate 
atât în cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi" din 
Târgu-Jiu, cât şi în alte instituţii de prestigiu din ţară 
şi străinătate, precum: Universitatea din Bucureşti, 
Iaşi, Sibiu, Cluj, Institutul de Cercetări Juridice al 
Academiei Române, unii dintre ei avocaţi, notari, 
executori judecătoreşti etc. 

Iar, alături de dascălii Facultăţii de Ştiinţe 
Juridice care, pe lângă cunoştinţe, vă vor dărui şi 
puţin din sufletul lor, veţi învăţa să zburaţi! 

 
ALEGEXIăÎNXELEPT! 

AlegeYiăprogramulădeăstudiiăuniversitareăDREPT 
din cadrulăUniversit<Yiiă,,ConstantinăBrâncuşi"ă

din Târgu-Jiu, program acreditat! 
ALEGE軍I S;ăSTUDIA軍IăACAS;…LAă

BRÂNCU訓I! 
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PLEDOARIE PENTRU DREPT 
 

 DE CE DREPTUL LA UNIVERSITATEA 
,,CONSTANTINă BRÂNCUŞI,,ă DINă TÂRGU-
JIU? 
 
Pentruăc<,ăînăprimulărând,ăsunteYiăacasă ! 

   Mulţi dintre voi, când veţi auzi acest argument, 
veţi spune că nu este cel mai bine ales, pentru că abia 
aşteptaţi facultatea pentru a pleca de acasă, pentru a 
nu mai fi supravegheaţi de părinţi şi pentru a vă 
bucura de cât mai multă libertate. Dar v-aţi gândit, 
vreodată, că viaţa de student departe de casă este 
radical diferită decât cea din oraşul vostru? Aţi luat, 
vreodată, în considerare faptul că viaţa într-un alt 
oraş curge după alte reguli, că poţi pierde rapid 
sentimentul de siguranţă pe care ţi-l dau oraşul natal 
şi mediul familial? Pe de altă parte, trebuie să aveţi 
în vedere şi posibilitatea de a nu dobândi 
independenţa mult dorită şi de a nu face faţă, cu 
succes, răspunderilor pe care aceasta le implică! 

 
Aşaă c<,ă sunteţi pregătiţi pentru asta? 

GândiYi-v<ăbine! 
 
Totodată, aţi luat în calcul costurile pe care le 

implică studiile într-un alt oraş decât Târgu-Jiu ? Din 
păcate, trăim într-o perioadă în care este necesar să 
ne gândim şi la acest aspect. De aceea, analizaţi cu 
atenţie toate costurile, taxele, condiţiile de cazare şi 
masă şi aveţi în vedere că studenţii programului de 
studii Drept din cadrul Universităţii ,,Constantin 
Brâncuşi" din Târgu-Jiu beneficiază de condiţii de 
cazare similare unui hotel de 3 stele în complexul 
Debarcader, precum şi de facilităţi la plata taxei de 
şcolarizare, de burse, de bilete de tabără, de 
numeroase activităţi extracurriculare, de mobilităţi 
studenţeşti în străinătate prin programul ERASMUS 
şi de beneficii oferite de o  performantă platformă e-
learning etc.  
 

Şi,ă totuşi,ă de ce Universitatea ,,Constantin 
Brâncuşi"ă dină Târgu-Jiu? Şi,ă maiă ales,ă  de ce 
programul de studii DREPT? 

 
Pentru că, indiferent de motivele iniţiale ale 

alegerii acestei specializări, de la dorinţa de a apăra 
şi de a înfăptui dreptatea, tradiţia de familie sau 
plăcerea de a polemiza, la perspectiva de a câştiga 
mai mulţi bani sau dorinţa de a fi propriul tău şef, 
trebuie să ştiţi că a profesa în domeniul ştiinţelor 
juridice nu înseamnă doar a face o meserie, o 
simplă meserie, ci, înseamnă mult mai mult. 
Absolvenţii noştri se mândresc cu faptul că nu sunt 
doar posesorii unor diplome sau ale unor titluri, ci 
sunt persoane foarte bine pregătite profesional, 
care, prin activităţile lor, pot aduce o schimbare de 
bun augur în  societatea din prezent.   

Printre studenţii de la Drept circulă un aforism 
pe care, doar ca jurişti, îl puteţi trăi. El ne transmite 
un mesaj de suflet, şi anume:  

   
   ,,Dreptul creează senzaţia!,,.  
 
Ce satisfacţie mai mare poţi avea decât aceea 

dată de faptul că achitarea unui om nevinovat este şi 
rezultatul eforturilor tale, de faptul că poţi să 
participi la elaborarea şi aplicarea unor legi ce pot 
schimba total cursul unor vieţi, de faptul că poţi să 
contribui la cultivarea spiritului civic şi a 
responsabilităţii atât de necesare în societatea de azi, 
de faptul că poţi ţine o pledoarie magistrală în faţa 
unei instanţe de judecată, care, poate, va rămâne 
consemnată, pentru totdeauna, în istorie ?  
 

VreYiăs<ăave郡iăasemeneaăsatisfac郡ii?  
AlegeYiăcarieraăjuridic<!ăAlege郡iăDREPTUL!  

     Trebuie să mai ştiţi că o diplomă în domeniul 
Drept creează premisele necesare pentru accesul în 
variate profesii. Studiile juridice sunt solicitate în 
numeroase domenii deoarece desfăşurarea 
activităţilor curente ale instituţiilor, atât din sectorul 
public, cât şi privat, impune prezenţa unor specialişti 

care stăpânesc cunoştinţe din numeroase domenii ale 
dreptului. Astfel, profesiilor clasice ale dreptului 
(precum judecător, procuror, avocat, notar, 
consilier juridic, executor judecătoresc, grefier), li 
se adaugă profesiile dreptului foarte des solicitate 
în sectorul public sau privat (ex. secretari de 
consilii locale, funcţionari în diversele 
departamente ale administraţiei publice locale şi 
centrale, inspector fiscal, inspector bancar, 
inspector asigurări, agent vamal, agent imobiliar, 
administrator de firmă, mediator etc).  

Totodată, absolvirea studiilor juridice oferă 
şi posibilitatea construirii unei cariere în domeniul 
diplomatic şi al relaţiilor internaţionale. 

 
De ce programul de studii universitare de 

licenY<ă DREPT din cadrul Universit<Yii 
,,ConstantinăBrâncuşi"ădinăTârgu-Jiu? 

 
Pentru c<,ădeşiănuăareăoătradi郡ieădeăcâtevaă

deceniiă 群iă ună prestigiuă deă genulă Dreptului de la 
Bucure群ti,ă Ia群iă sauă Cluj, trebuieă s<ă ştiYiă că cine 
vrea să înveţe, poate învăţa foarte bine şi aici, iar 
reuşiteleăprofesionaleăaleăabsolvenYilorănoştriăstau 
m<rturieăînăacestăsens. Iar pentru  aăv<ăconvingeă
de aceasta, v<ă invit<mă laă facultate, la întâlnirile 
cu foştiiă absolvenYi,ă cuă ALUMNI, în prezent, 
oameni cu cariere solide in domeniu 群i multe 
reuşiteăprofesionaleă! 

 

 


