
 

 

 

 

 

 

Concurs de admitere master 

Sesiunea Septembrie 2020 

COMUNICAT 

Având în vedere că la unele programe de master nu au fost 

ocupate toate locurile, concomitent cu soluționarea contestațiilor se 

va proceda la redistribuirea locurilor neocupate, în mod transparent 

și potrivit principiului proporționalității, la programele de master la 

care au existat candidați. 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE DREPT 

 

MASTER 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

 

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI 

 

• Candidații declarați admiși pe locurile de la buget sunt obligați să depună dosarul fizic de înscriere la 

secretariatul facultății, în intervalul orar 9.00-14.00, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea 

rezultatelor (până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv). Dosarul fizic va cuprinde toate 

documentele în ORIGINAL și în copie/copie legalizată (documentele de identitate în original se 

restituie candidatului după certificarea copiei documentului, la sediul facultății). Documentele se 

depun în dosar plic. Neîndeplinirea cerințelor din culpa exclusivă a candidatului admis, în termenul 

stabilit, duce la pierderea locului ocupat, urmând ca acest loc să fie atribuit candidatului următor cel 

mai bine plasat pe lista concursului de admitere.  

 

• Pentru locurile cu plată, taxa de studiu este de 5000 lei. Candidații admiși pe locurile cu taxă și care 

doresc să urmeze programul de master în acest regim sunt obligați ca în termen de 3 zile lucrătoare 

de la afișarea rezultatelor să depună dosarul fizic de înscriere, la secretariatul facultății, în intervalul 

orar 9.00-14.00 (până la data de 30 septembrie 2020, inclusiv), și să plătească jumătate din taxă 

(respectiv 2500 lei) astfel:  

• 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 - in cazul 

în care nu se primește e-mailul de confirmare după efectuarea plății, se va accesa 

https://www.euplatesc.ro/ si in fereastra deschisă se va da click pe Caută o comandă, apoi se 

completează numărul comenzii (tranzacției) și adresa de e-mail de pe care s-a completat formularul 

pentru plata. Ulterior se va genera documentul Detaliile tranzacției cu toate datele completate de 

plătitor.  

• virament bancar în contul Facultății de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, 

sector 5. Pe ordinul de plată va fi menționat: „Concurs de admitere – Facultatea de Drept a 

Universității din București” și numele candidatului (chiar și în cazul în care taxa este plătită de o 



 

 

 

 

altă persoană);  

Nu se admite plata prin poștă . 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

FACULTATEA DE DREPT 

MASTER 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR RESPINȘI 

• Eventualele contestații privind rezultatele Ia concursul de admitere se depun la adresa: 

admiteremaster2020@drept.unibuc.ro până la data de 28 septembrie 2020, inclusiv. 

• La contestații nu se organizează discuții cu candidații. 

• Răspunsul la contestații se dă exclusiv prin afișare, iar decizia comisiei de contestații 

este definitivă, 

• Nu se primesc contestații la contestații. 
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