
CONCURS DE ADMITERE LA STUDII UNVERSITARE DE MASTERAT 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 

 

PROGRAMUL ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (în limba engleză) 

 
Studiile de master la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se organizează la forma de 
învăţământ cu frecvenţă și au durata de două semestre (1 octombrie 2013 – 30 iunie 2014). 
 
Programul de master se adresează cu precădere practicienilor și celor care vor să se perfecționeze în 
acest domeniu, astfel încât cursurile vor fi programate, de regulă, începând cu ora 16 şi corespund 
unui număr de 60 de credite de studiu transferabile. 
 
Candidații trebuie să fi dobândit 240 credite (licențiați cu studii de lungă durată de patru ani) sau 180 
credite (licențiați cu studii de scurtă durată de 3 ani) + master cu 120 credite (studii de doi ani). 
 
Numărul de locuri este de 50  din care 20 finanțate de la buget și 30 cu taxă. Din cele 30 de locuri cu 
taxă 24 sunt alocate pentru cetățeni români și U.E.  (taxa este de 3500 lei/an) și 6 locuri pentru 
candidați cetățeni din state non-U.E. (taxa este de 220 euro/lună, pe perioada de școlarizare, adică 9 
luni). În ipoteza în care cele 6 locuri nu vor fi ocupate de candidații pentru care sunt alocate, ele vor 
fi repartizate candidaților cetățeni  români și din U.E., în ordinea mediilor obținute la concurs.   
 
 
 ÎNSCRIERI: 3 - 9 septembrie 2013 la Secretariatul Facultăţii de Drept 
    zilnic    între orele  9-14 
    sâmbătă-dumincă  între orele  9-12 
  
 

CONCURSUL DE ADMITERE:  
 

• discipline de concurs: - o probă de competență lingvistică, eliminatorie (limba  
engleză –examen oral); 

 

- o probă tip grilă (în limba engleză) din următoarele 
reglementări: 

      - Legea model UNCITRAL privind arbitrajul   comercial 
         UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration 
      - Regulile de arbitraj ICC Paris 
        ICC Arbitration Rules  

• se va desfăşura astfel: 
12 septembrie 2013, ora 8.00 - proba orală de competență lingvistică, eliminatorie (limba 
engleză) ; 

                        13 septembrie 2013, ora 8.00 (prezentarea la sala programată la ora 7.00); 
• durata de desfăşurare – 2 ore; 
• va fi organizat sub formă de test grilă 50 de întrebări cu 3 răspunsuri, dintre care unul 

corect 
- fiecare întrebare se notează cu 2 puncte, punctajul maxim fiind de 100. 

• în caz de medii egale pe ultimul loc, departajarea candidaţilor se face în funcţie de 
media generală de absolvire a anilor de studii. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html
http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/icc-rules-of-arbitration/


 
 
 
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
 

1. fişă tip de înscriere 
2. diploma de bacalaureat în  original şi copie legalizată  
3. diploma de licenţă în original şi copie legalizată sau adeverinţă de licenţă pentru 

promoţia 2013,  în  original şi copie legalizată 
4. situaţie şcolară în  original sau adeverinţă în  original din care să rezulte media şi 

numărul de credite pentru fiecare an de studiu, media generală de absolvire a anilor 
de studii şi numărul de credite la absolvire  

5. certificat de naştere în copie legalizată  şi  orice alt act care atestă schimbări de 
nume sau prenume în copie legalizată 

6. adeverinţă medicală tip din care să rezulte menţiunea “apt pentru Facultatea de 
Drept”  

7. C.I. sau B.I, copie  
8. patru fotografii color tip B.I. 
9. chitanţă de plată a  taxei de înscriere – 320 lei - în contul Facultăţii de Drept: 

RO42RNCB0076010452620037/ B.C.R., sector 5. 
10. dosar plic 

 
 

PRECIZĂRI 
 
 

• O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master; 
Candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget sunt obligaţi să prezinte diploma de 
bacalaureat, în original şi copie legalizată, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea 
rezultatelor. Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului 
admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget. 
 

• Pentru locurile cu plată, taxa de studiu este de 3500 lei;  
 Candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi care au declarat că doresc să urmeze facultatea în 
acest regim, sunt obligaţi ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor: 

i. să prezinte diploma de bacalaureat în copie legalizată;  
ii. să plătească jumătate din taxă (respectiv, 1750 de lei) în contul Facultăţii de 

Drept, RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5  şi să prezinte la 
secretariat ordinul de plată (ordinul de încasare). Comisionul băncii va fi 
suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei. 

 
• Precizări în legătură cu taxa de înscriere la concurs : 

i. taxele nefolosite pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii facultăţii şi al 
contabilului şef şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti, numai 
dacă nu se organizează concursul de admitere din lipsă de candidaţi ; 

ii. nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani 
de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, 
copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în 
Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi o singură dată în cadrul unei 
instituţii de învăţământ superior. 

 
• Media minimă de admitere este 7 (şapte). 



• Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 
eliminaţi  din concurs. 

• Rezultatele la eventualele contestaţii depuse de candidaţi la concursul de admitere vor fi aduse 
la cunoştinţă exclusiv prin afişare.  

• Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

• Nu se primesc contestaţii la contestaţii, indiferent de autoritatea căreia îi sunt adresate. 

• Atenţionăm candidaţii care se înscriu la Facultatea de Drept în vederea susţinerii 
concursului de admitere că sunt obligaţi să verifice cu 24 ore înainte de ziua concursului 
imobilul şi sala în care au fost repartizaţi.  

• De asemenea, atenţionăm candidaţii că vor fi supuşi sancţiunilor administrative  şi penale 
pentru eventualele declaraţii inexacte sau false. 
 FRECVENTA STUDENTILOR LA MASTERAT ESTE OBLIGATORIE, ATAT LA CURSURI, CAT SI LA 
SEMINARE. 


