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COMUNICAT 

privind procedura de desfășurare a concursului de admitere 

la Facultatea de Drept - sesiunea septembrie 2022 

 

 
 

1. Concursul de admitere la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se va 

desfăşura într-o singură zi, 13 SEPTEMBRIE 2022, ORA 9:00, și va consta în 

susţinerea unei singure probe la cele trei discipline de concurs (Limba română, 

Economie și Gândire critică). 

 

2. Concursul se va desfăşura în Palatul Facultății de Drept, Bulevardul Mihail 

Kogălniceanu nr. 36-46. 

 

3. Prezentarea la sala programată este obligatorie la ora 8:00. 

 

4. Repartizarea pe săli se afişează cu cel puţin 24 de ore înaintea probei. 

 

5. Durata concursului va fi de 4 ore din momentul încheierii distribuirii subiectelor 

fiecărui candidat. 

 

6. Numărul subiectelor la cele trei discipline este de 100:  

- 50 de subiecte la Limba română  

- 30 de subiecte la Economie 

- 20 de subiecte la Gândire critică 

 

7. Răspunsurile se dau pe o singură coală-tip, concursul fiind organizat sub formă de test 

grilă. 

 

8. Fiecare subiect este notat cu un punct; punctajul maxim este de 100. Rezultatele finale se 

vor da în puncte. 

 

9. Candidaţii care participă la concursul de admitere organizat de Facultatea de Drept  sunt 

obligaţi să folosească  numai PIX de culoare neagră (nu cu gel). Scrierea lucrării cu 

orice alte culori va atrage după sine anularea acesteia. 

 



2 

 

10. Candidaţii nu au voie să intre în sala de concurs cu telefoane mobile, 

minicalculatoare (sau alte mijloace de calcul), cărţi, sinteze, caiete etc.  

 

11. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate (paşaportul), legitimaţia de 

concurs şi, dacă doresc, apă/băuturi răcoritoare. 

 

12. Orice fraudă sau tentativă de fraudă, în timpul desfăşurării probei de concurs, se 

sancţionează cu eliminarea imediată a candidatului respectiv din concurs, 

menţionându-se în toate documentele „eliminat din concurs”. 

 

Se va considera ca fiind fraudă oricare dintre următoarele: 

a. copierea de la alţi candidaţi sau comunicarea în orice mod cu aceştia în timpul 

desfăşurării examenului; 

b. comunicarea, prin orice mijloace, cu persoane aflate în afara sau în interiorul clădirii 

de examen; 

c. deţinerea de tipărituri sau alte înscrisuri conţinând surse de informare privind 

materia probei de examen, indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul 

desfăşurării examenului; 

d. deţinerea de mijloace electronice de comunicare sau de informare sau care permit 

comunicarea sau informarea, indiferent de natura sau forma acestora (telefoane 

mobile, PDA-uri, notebook-uri, tablete, ceasuri etc.) sau accesorii ale acestora, 

indiferent dacă acestea au fost sau nu utilizate în timpul examenului; 

e. substituirea de persoană. 

 

Frauda/tentativă de fraudă și modul de realizare a acesteia vor fi consemnate într-un referat 

ce se va întocmi pe loc de către responsabilul de sală. Înscrisul doveditor al fraudei sau, 

după caz, mijloacele tehnice prohibite vor fi reţinute de responsabilul de sală. Referatul de 

constatare a fraudei, semnat de responsabilul de sală şi de supraveghetori şi însoţit, dacă 

este cazul, de înscrisurile sau mijloacele tehnice reţinute, vor fi înaintate de responsabilul 

de sală Comisiei de admitere pe facultate. 

 

 

  

 

București, 10 septembrie2022 

 

 

 

 

D E C A N, 

 

 

 Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ 


