
INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROGRAMUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE 

FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ”ANALIZA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A 

REGLEMENTĂRILOR CUPRINSE ÎN CODUL ADMINISTRATIV”, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

 

Candidații admiși sunt obligați ca în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor să depună dosarul 

fizic de înscriere la secretariatul facultății în zilele de 2, 3 și 4 noiembrie 2022, în intervalul orar 9.00-11.00, 

respectiv 13.00-15.00, camera 0.33, demisol. 

Dosarul fizic va cuprinde toate documentele, de mai jos, în ORIGINAL și în copie/copie legalizată 

(documentele de identitate în original și actele de studii în original se restituie candidatului după certificarea copiei 

documentului, la sediul facultății): 

 

 Certificat de naștere și orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume; 

 Diplomă de licență; absolvenții promoției 2022 vor prezenta adeverința de licență din care să rezulte media 

examenului de licență și media generală de absolvire a anilor de studii; 

 Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă anexă la Diploma de Licență, după caz; absolvenții promoției 

2022 vor prezenta situația școlară;  

 C.I. sau B.I., după caz; 

 Adeverința medicală; 

 Chitanța de plată a tranșei I, din taxa de studiu, în cuantum de 1.000 de lei, achitată în contul Facultății de 

Drept RO42RNCB0076010452620037 (RON), deschis la BCR, sector 5. Pe ordinul de plată va trebui menționat 

numele cursantului (chiar și în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană) și taxa de studiu – program 

postuniversitar Drept public. Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze 

nivelul taxei; 

 Documentele se depun în dosar plic. 

 

Candidații care nu se pot prezenta personal pot împuternici, în baza unei procuri notariale, o altă persoană 

pentru depunerea dosarului. 

 

Precizări privind desfășurarea programului: 

DURATA: 1 an (2 convocări) 

Cele 2 convocări vor avea loc după cum urmează:  

 Convocarea I – în lunile ianuarie-februarie 2023;  

 Convocarea a II-a – în lunile mai-iunie 2023. 

Datele exacte ale convocărilor vor fi stabilite și anunțate în prima jumătate a lunii noiembrie 2022. 

Orarul va fi anunțat cu o săptămână înainte de începerea fiecărei convocări. 

 

Taxa de studiu: 1.800 de lei. Tranșa întâi, în cuantum de 1.000 de lei, se achită în termen de trei zile 

lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, iar tranșa a doua, în cuantum de 800 de lei, până la 

începerea conovocării a II –a.  


