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Informații generale privind înscrierea la concursul de admitere 

studii de licență - iulie 2021 

 
 

În cadrul Facultății de Drept se organizează concurs de admitere după cum urmează: 

 

● iulie 2021 (admitere pe bază de concurs, constând în examen la disciplinele 

Limba Română și Economie) pentru formele de învățământ: 

- cu frecvență (IF), pe locuri finanțate de la buget și cu taxă; 

- la distanță (ID), pe locuri cu taxă - concursul de admitere va fi același cu cel 

organizat pentru forma de învățământ cu frecvență, urmând ca - în funcție de 

opțiuni - la învăţământul la distanţă (ID) să fie admiși cei care au obținut 

minim nota 5 (50 de puncte); 

● septembrie 2021 - se continuă concursul de admitere numai pentru forma de 

învățământ la distanță (ID) și numai pentru absolvenții cu diplomă de licență ai 

unei alte facultăți, în limita locurilor rămase libere după concursul de admitere 

din luna iulie 2021. 

      Selecția candidaților se face pe baza mediei obţinute la examenul de licenţă. 

 

Perioada de înscrieri – iulie 2021 

Înscrierile la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din 

Bucureşti se fac doar online, astfel: 

 încărcarea dosarului de către candidat: 01-16 iulie 2021  (în data de 16 iulie înscrierile se fac 

până la ora 14.00) 

 confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail): 09-16 iulie 2021  

Pentru înscrieri link-ul va fi afişat începând cu data de 1 iulie 2021.  
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Taxa de înscriere 

Taxa de înscriere online la concursul de admitere este în valoare de 360 de lei și se poate 

achita prin două modalități: 

 

1. Accesând site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro 

În acest caz, se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin 

accesarea link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii 

complete despre tranzacția dvs. puteți găsi aici. 

2. Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ 

BCR, sector 5. 

Pe ordinul de plată va fi menţionat: „Concurs de admitere – Facultatea de Drept a 

Universităţii din Bucureşti” numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este 

plătită de o altă persoană); 

Taxa de studiu  

Taxa de studiu pentru studenții care vor fi înscriși în anul I, anul univ. 2021-2022 este în 

valoare de 4700  de lei și se achită în două tranșe, astfel:  

-  2350 lei în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale pentru confirmarea 

locului ocupat de candidații declarați admiși pe locurile cu taxă; 

- 2350 lei în primele 30 de zile ale semestrului al doilea din anul univ. 2021-2022. 

Dosarul de înscriere  
 

Dosarul de înscriere va fi încărcat pe contul personal în format electronic, apoi va fi depus 

fizic de candidat în perioada de confirmare a locurilor, respectiv în termen de 5 zile lucrătoare 

de la afişarea rezultatelor finale. Documentele încărcate electronic trebuie să fie în format 

pdf, scanate (unde este cazul, față-verso).  

 

Conținut dosar: 

 

a) Fișă-tip de înscriere (candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor 

menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv); 

b) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) sau adeverință (în cazul 

liceelor la care nu s-au eliberat încă diplomele pentru promoția 2021) eliberată de 

către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la 

probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost 

eliberată diploma - în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de 

original pentru autentificare); 

http://www.po.unibuc.ro/
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c) Certificatul de naștere - în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de original 

pentru autentificare); 

d) Adeverința medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din 

care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate – în original, în copie legalizată 

sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare); 

e)  O fotografie ¾ încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la dosar la 

secretariat în momentul depunerii dosarului fizic; 

f) C.I. sau pașaport - în copie simplă; 

g) Chitanța/ordin de plată/dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de 

admitere, în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București. 

Candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere trebuie 

să prezinte la înscriere, în locul chitanţei de plată a taxei de înscriere, pe lângă actele 

generale, declarația că sunt scutiți de plata taxei de înscriere la admitere, o singură 

dată într-o sesiune de admitere în cadrul Universității din București și unul din 

următoarele documente, din care să rezulte situaţia în care se încadrează: 

● Certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți) – în 

copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare); 

● Adeverință de la casa de copii/centrele de plasament (în cazul celor aflați în 

această situație) – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de 

original pentru autentificare); 

● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic 

auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali – în original, în copie 

legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare); 

● Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea 

din București pentru susținătorii legali ai candidatului – în original, în copie 

legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare). 

Candidaţii care se înscriu pe locuri pentru cetăţeni de etnie rromă trebuie să prezinte la 

înscriere, pe lângă actele generale:  

h) Recomandarea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul 

acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din 

etnia rromă – în original, în copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de original 

pentru autentificare) sub rezerva validării de către Rectorat. 

Candidaţii care au obţinut diploma de bacalaureat în afara României trebuie să prezinte la 

înscriere, pe lângă actele generale: 

i) Documentul de echivalare a studiilor efectuate în afara României cu diploma de 

bacalaureat, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii – în original, în 
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copie legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare) 

Candidaţii care urmează sau au urmat anterior un alt program de studii de licenţă şi care vor 

să se înscrie pentru un loc la buget trebuie să prezinte la înscriere, pe lângă actele generale:  

j) Adeverință (de la fiecare facultate urmată anterior sau la care sunt încă înmatriculaţi) 

din care să rezulte explicit forma de învățământ, tipul de finanțare (buget sau taxă) 

pentru fiecare an de studiu și daca au beneficiat sau nu de bursă – în original, în copie 

legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare) 

Candidaţii la a doua facultate trebuie să prezinte, pe lângă actele generale:   

k) Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (pentru promoţia 2021, în cazul în care 

diploma nu a fost încă eliberată, din care să rezulte media examenului de licenţă şi 

media generală de absolvire a anilor de studii) – în original, în copie legalizată sau în 

copie simplă (însoţită de original pentru autentificare); 

l) Suplimentul la diplomă (Foaia matricolă) de la prima facultate – în original, în copie 

legalizată sau în copie simplă (însoţită de original pentru autentificare); 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premii (I, II, III și mențiune) la 

olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister trebuie să prezinte, pe lângă actele 

generale (mai puțin taxa de înscriere): 

m) Diploma care atestă premiul obținut;   

 

Confirmare locuri 

 

În vederea înmatriculării pe locurile de la buget, candidații admiși pe aceste locuri sunt 

obligați să prezinte diploma de bacalaureat, în original, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

afișarea rezultatelor finale. 

 

În vederea înmatriculării pe locurile cu taxă, învățământ cu frecvență și ID, candidații admiși 

pe aceste locuri și care au declarat că doresc să urmeze facultatea în acest regim, sunt obligați 

ca în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale: 

● să prezinte diploma de bacalaureat în vederea certificării; 

● să plătească jumătate din taxă în contul Facultății de Drept și să prezinte la secretariat 

ordinul de plată (ordinul de încasare). Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către 

depunători, fără  să afecteze nivelul taxei. 

 


