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Înființarea programelorădeăstudiiăuniversitareăînădomeniulăștiințelorăjuridice 

în cadrul Universității ,,Constantin Brâncu群i,, din Târgu-Jiu s-aărealizatăprinăHot<râreaă
de Guvern nr. 288/1 iunie 1992 privind înființarea Universității din Târgovi群te 群i a 
Universității ,,Constantin Brâncu群i,, din Târgu-Jiu. 

Ca urmare a acestui act normativ în cadrul Universității ,,Constantin Brâncu群i,, 
din Târgu-Jiu au fost organizate două facultăți: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de 
ŞtiinYe, în structura acesteia fiind organizate, alături de specializări în domeniul 群tiințelor 
economice, 群i specializ<rileăDreptășiăDreptăeconomicășiăadministrativ,ăulteriorăDreptă
șiăAdministrațieăPublic<.  

Un moment de referinţă în evoluţia Facultăţii de Ştiinţe Juridice a fost dat de 
aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 741 din 13 noiembrie 1997 care prevedea reorganizarea 
Facultăţi de Ştiinţe în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative şi Facultatea de 
Ştiinţe Economice. Astfel, începândă cuă anulă 1997,ă specializ<rileă Dreptă şiă
AdministraYieăPublic<ă auă fostă organizateă înă cadrulăFacult<Yiiă deăŞtiinYeă Juridiceă şiă
Adminstrative. 

 Începândăcuăanulăuniversitară2000/2001,ăprogramulădeăstudiiăuniversitareădeă
licenY<ă Dreptă aă primită acreditarea prin H. G. nr. 696/2000, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24. 08. 2000.   
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În următorii ani oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative s-a diversificat prin aprobarea înfiinţării următoarelor programe de master: 
 InstituYiiădeădreptăprivatăromân,  
 Drept public, 
 Dreptăfunciar,ăpublicitateăimobiliar<ăşiăcadastru,  
 Dreptulăsociet<Yilorăcomercialeăşiăalăafacerilor,  
 Drept comunitar. 

De asemenea, prin Adresa Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare nr. 1747/15.07.2005 aă fostăautorizată s<ă funcYionezeă şiăprogramul Drept – 
formaă deă înv<Y<mântă laă distanY<, programă acreditată înă anulă 2010. În baza Adresei 
Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare nr. 2224 din 3.11.2005 a fost 
acreditat< șiăspecializarea AdministraYieăPublic<. 

Totodată, începând cu anul universitar 2009/2010 a fost autorizat să funcţioneze 
provizoriu şi programul de studii universitare de licenţă OrdineăşiăsiguranY<ăpublic<. 

Din anul universitar 2009/2010 a fost acreditat şi programul de studii universitare 
de master Carier<ăJudiciar<. 

Înăperioadaă1ăoctombrieă2007ăşiăpân<ălaă1ăoctombrieă2010 programul de studii 
universitare de licenţă Drept - forma de învăţământ cu frecvenţă, programul de studii 
universitare de licenţă Drept - forma de învăţământ la distanţă şi programele de master în 
domeniul ştiinţelor juridice au funcţionat în cadrul Facult<YiiădeăŞtiinYeăJuridice, urmare 
a reorganizării Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Adminstrative, prin includerea specializării 
Administraţie Publică în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale.  

Înăanulăuniversitară2010/2011 programul de studii universitare de licenţă Drept - 
forma de învăţământ cu frecvenţă, programul de studii universitare de licenţă Drept - 
forma de învăţământ la distanţă, programul de studii universitare de licenţă Ordine şi 
siguranţă publică, precum şi programele de master în domeniul ştiinţelor juridice au 
funcţionat în cadrul Facult<Yiiă deă ŞtiinYeă Juridiceă şiăLitere, conform H.G. nr. 631/16 
august 2010 iar, înăanulăuniversitar următor, respectiv 2011/2012, aceste programe au 
fiinţat în cadrul Facult<Yiiă deă AdministraYieă Public<ă şiă Studiiă Politiceă Comparate, 
conform H.G. nr. 966/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 
din 1.10.2011. 

Înă perioadaă 1ă octombrieă 2012ă – 1 octombrie 2015, programele de studii 
universitare de licenţă Drept – forma de învăţământ cu frecvenţă şi Drept – forma de 
învăţământ la distanţă şi programul de studii universitare de masterat Carieră Judiciară au 
funcţionat în cadrul Facult<Yiiă deă RelaYiiă InternaYionale,ă Dreptă şiă ŞtiinYeă
Administrative. 

Înă anulă 2012, în urma evaluării periodice la 5 ani realizată de către Agenția 
Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), programul de 
studiiăuniversitareădeălicenY<ăDreptăformaădeăînv<Y<mântăcuăfrecvenY<ăși-aămenținută
acreditarea,ăprimindăcalificativulă încredereășiăoăcapacitateădeăşcolarizareădeă150ădeă
studenYi.ă 



                      
MinisterulăEducaYiei NaYionale  

                              Universitateaă„ConstantinăBrâncuşi”ădinăTârguă- Jiu 
                                                  

Facultatea de Ştiinţe Juridice 

 

  

Din 1 octombrie 2015, ca urmare a Hotărârii Senatului Universității ,,Constantin 
Brâncu群i,, din Tg-Jiu nr. 7 din 8 aprilie 2015 群i H.G. nr. 575/2015 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.554 din 27. 07. 2015, programul de studii universitare de 
licenţă Drept - formaădeăînv<Y<mântăcuăfrecvenY<, programul de studii universitare de 
licenţă Drept - formaădeăînv<Y<mântălaădistanY< şi programul de studii universitare de 
masterat Carier<ăJudiciar<ăfuncţionează în cadrul Facult<YiiădeăŞtiinYeăJuridice. 

Manifestând preocupare pentru adaptarea ofertei educaţionale a Facultăţii de 
Ştiinţe Juridice la cerinţele actuale ale societăţii şi având în vedere numeroasele 
modificări legislative din diferite domenii, dar 群i dinamica pregătirii continue, în anul 
2016, Facultatea de Ştiinţe Juridice a obţinut încadrarea în domeniu a unui nou program 
de studii universitare de master Protecțiaăjuridic<ăaăpersoaneiășiăaăpatrimoniuluiăs<u 
(Adresa ARACIS nr. 3529/29.07.2016, H.G. nr. 664/14 septembrie 2016), precum şi 
acordul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, exprimat prin Adresa nr. 
33629/06.06.2016, de organizare a 7 programe postuniversitare de formare şi dezvoltare 
profesională: 

- Reglement<riănaționaleășiăeuropeneăprivindăachizițiileăpublice, 
- Reglement<riă privindă comerțulă electronic,ă semn<turaă electronic<ă șiă pl<țileă
electronice, 
- Cooperareăjudiciar<ăşiăpoliYieneasc<ăinternaYional<ăînămaterieăpenal<, 
- R<spundereaăfuncționarilor publici cu statut special, 
- Proceduraăinsolvenței, 
- Instituțiiădeădreptulăfamilieiășiăacteădeăstareăcivil<, 
- Reglement<riănaționaleășiăeuropeneăprivindăprotecțiaășiăasistențaăsocial<. 

   Facultatea de 訓tiințe Juridice întreține relații de colaborare cu o serie de alte 
facultăți de drept din țară 群i instituții prestigioase în domeniul juridic, precum: 

- Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
- Uniunea Juriştilor din România, 
- Societatea Română de Drept European, 
- Editura Universul Juridic. 
 De asemenea, plan european, Facultatea de 訓tiințe Juridice şi profesorii săi au relaţii 

de cooperare universitară cu cadre didactice ale Facultății de Drept, Universitatea 
Marasyk din Brno, Republica Cehă, ale Facultății de Drept, Universitatea din Bialystok, 
Polonia, ale Facultății de Drept, Universitatea din Riyeka, Republica Croația. 

 
 
 
 
 


