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PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA 

EXAMENULUI DE LICENȚĂ 
       SESIUNEA FEBRUARIE  2022 
 

PENTRU ABSOLVENŢII FACULTĂŢII DE DREPT A UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
 

 Potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor universitare de licenţă şi master în Universitatea din Bucureşti - 2021, aprobat de 

Senatul Universității din data de 16.12.2020, candidaţii la examenul de licenţă prezintă, la 

înscriere, un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, 

eliberat de Departamentul de specialitate din Universitate sau de către o altă instituţie 

specializată, recunoscută de către Departamentul de specialitate.  

            
ÎNSCRIEREA ABSOLVENȚILOR LA EXAMENUL DE LICENȚĂ SE VA FACE ÎN PERIOADA 24 – 28 

IANUARIE 2022, DOAR ONLINE, PE PLATFORMA ADMA, ASTFEL: 

 

A. Absolvenți promoţia 2021, învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă: 

 

● Înscrierea online pe platforma ADMA (se va completa cu diacritice, acolo unde 

este cazul) 

 

B. Absolvenți din promoţii anterioare (toate formele de învățământ): 

● Înscrierea online pe platforma ADMA (se va completa cu diacritice, acolo unde 

este cazul) 
 

●  Trimiterea la adresa de e-mail inscrierilicenta2021@drept.unibuc.ro a 

documentelor necesare înscrierii.  

 

E-mailul trebuie să conțină următoarele elemente: 

- subiect e-mail: promoția absolventului și forma învățământ; 

- mesaj (conținut) e-mail: numele complet al absolventului (numele de 

căsătorie va figura in paranteză), promoția, forma de învățământ.  

 

Documentele necesare înscrierii (scanate, în format pdf) sunt: 

 

      1     Diploma de bacalaureat (față-verso); 

2     Diploma de licență (pentru absolvenții care au urmat Facultatea de  

       Drept ca a doua facultate);          

3     Certificatul de naștere;  

4     Certificatul de căsătorie (unde este cazul); 

5     Copie CI; 
 

Pentru prezentarea la examenul de  licenţă a treia oară - ordinul de plată 

a taxei de 100 lei, achitată în contul: RO42RNCB0076010452620037/ BCR 

sector 5, al Facultăţii de Drept – Universitatea Bucureşti. Comisionul băncii 

va fi suportat suplimentar de către depunatori fără să afecteze nivelul taxei.   



 
 
În urma efectuării ÎNSCRIERII ONLINE, pe platforma ADMA, se vor genera următoarele documente: 

 
1. FIȘA DE ÎNSCRIERE LA LICENȚĂ 

2. FIŞA DE LICHIDARE*  

 

La momentul eliberării adeverinței de  licență absolvenții sunt obligați să depună 2 fotografii 

realizate recent , pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm, necesare la eliberarea diplomei de 

licență. 

Absolvenții din promoțiile anterioare vor prezenta, în original, și documentele menționate la 

punctul B. 

* Avizarea fișei de lichidare se va face de către Serviciile UB, respectiv de filialele BCU, fără deplasarea studenților. 

 

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ: 

 

● La Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti examenul de licenţă constă într-o 

singură probă, scrisă, de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, 

respectiv  proba INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL. 

● Examenul se desfăşoară în data de 2 februarie 2022, în intervalul orar 10.00-14.00, fiind 

organizat sub formă de test grilă ( cu respectarea tuturor măsurilor de distanțare socială). 

● Examenul de licență se va desfășura la Facultatea de Drept a Universității din București, 

Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, sector 5. 

● Prezentarea la sala programată se va face la ora 9:00, pe baza cărţii de identitate, unde 

candidatul va primi legitimaţia de examen. 

● Fiecare subiect al testului grilă este notat cu un punct, punctajul maxim fiind de 100. 

Vor fi:  35 subiecte la Drept civil 

35 subiecte la Drept penal 

15 subiecte la Drept procesual civil 

15 subiecte la Drept procesual penal 
 

● Absolvenţii care participă la examenul de licenţă sunt obligaţi să folosească pix numai de 

culoare NEAGRĂ. Scrierea tezei cu orice alte culori va atrage după sine anularea acesteia. 

● Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie cel puţin 6,00. 

● Tematica şi bibliografia sunt afişate la avizierul Facultăţii de Drept a Universităţii din 

Bucureşti şi pe site-ul facultăţii: www.drept.unibuc.ro 
 

 

REPARTIȚIA ABSOLVENȚILOR ÎN SĂLI VA FI AFIȘATĂ PE SITE-UL FACULTĂȚII CU 24 DE ORE 

ÎNAINTEA EXAMENULUI. 

 

 

 

D E C A N, 

 

Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ 

 

 

 

DC/MR/1 ex.    

http://www.drept.unibuc.ro/

