
ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI 
 

Marți, 1 octombrie 2019, ora 16, la Sala Arhitect Petre Antonescu, 

are loc întâlnirea de început de an universitar. În cadrul acestei 

întâlniri se va prezenta planul de învâţământ pentru Programul de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate şi se vor aduce precizări 

din partea cadrelor didactice privind parcurgerea acestui program. 

Planul de învațământ, Orarul cursurilor și fișele disciplinelor  

din Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se  

afișează pe site-ul facultății. Candidații declarați admiși și care 

confirmă poziția ocupată, sunt rugați să consulte din timp aceste 

documente. 

  
Notă : În ședința C.S.U.D. din data de 20 septembrie 2019 și cu aprobarea 

Universității din București, numărul de locuri granturi de studii cu finanțare de la 

bugetul de stat, cu frecvență fără bursă, a fost suplimentat cu 4 (patru) locuri. 

 

Confirmarea poziţiei vacante de student-doctorand ocupată prin rezultatul 

obţinut la concursul de admitere, se face astfel : 

 

I. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile din granturi de studii cu finanțare de la 

bugetul de stat (cu frecvență cu bursă și cu frecvență fără bursă) au obligaţia să 

depună, până pe data de 26 septembrie 2019, actele de studii în original, la 

secretariatul şcolii doctorale. 

 Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a 

candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului subvenţionat.  

 Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare o singură dată.  

 

II. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile în regim cu taxă  au obligaţia să achite  

jumătate din taxa de studiu (3250 lei) în contul Facultăţii de Drept şi să facă 

dovada plăţii, până pe data de 26 septembrie 2019, prin depunerea ordinului de 

plată la secretariatul Şcolii doctorale de Drept, sau transmitere electronică la 

adresa  antonica.cirstea@drept.unibuc.ro 

 Nedepunerea ordinului de plată, în termenul stabilit, duce la pierderea 

locului ocupat.  

  

Contul Facultăţii de Drept: 

RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5 

Tipul taxei: taxa de studiu doctorat, an I, sem. I 
 

 

Secretariat Şcoala doctorală de Drept 

23.09.2019 










