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PROGRAME POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 

PROGRAMUL ” ANALIZA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A 

REGLEMENTĂRILOR CUPRINSE ÎN CODUL ADMINISTRATIV ” 

ANUL UNIV. 2022-2023 
 

 

La programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă- 

”Analiza teoretică și practică a reglementărilor cuprinse în codul administrativ”  

se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă, indiferent de specializarea absolvită. 

 

ÎNSCRIERI:  iulie -  septembrie 2022  

(Înscrierile se fac online prin accesarea Link formular inscriere candidat postat pe site-ul 

facultății la https://drept.unibuc.ro/An-universitar-2022-2023-s1236-ro.htm) 

 

Confirmarea finalizării procedurii de înscriere (prin e-mail): 02 -14 septembrie 2022 

 

Rezultatele concursului de admitere vor fi aduse la cunoștință prin afișare pe site-ul facultății, 

cel târziu până pe data de 23 septembrie 2022. 

 

NUMĂR DE LOCURI: 350 

 

Selecţia se face în funcţie de media examenului de licenţă, iar în caz de medii egale la 

examenul de licenţă, departajarea se va face pe baza mediei generale a anilor de studii. 

 

ACTE NECESARE pentru ÎNSCRIERE: 

 fişă de înscriere-formular tip (candidații vor completa fișa-tip de înscriere generată pe 

platforma on-line, cu asumarea răspunderii pentru corectitudinea și exactitatea datelor); 

 certificat de naştere şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume; 

 diplomă de licenţă (pentru promoția 2022, adeverință de licență din care să rezulte media 

examenului de licență și media generală de absolvire a anilor de studii); 

 suplimentul la diplomă/foaia matricolă/situația școlară pentru promoția 2022, după caz; 
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 C.I. sau B.I.; 

 adeverință medicală; 

 chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs – 200 lei – achitată în contul Facultăţii  

de Drept RO42RNCB0076010452620037/ RON deschis la BCR, sector 5 

Pe ordinul de plată va trebui menţionat:  

 numele candidatului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană) și taxa 

de înscriere - program postuniversitar Drept public. 

Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei 

 

Dosarul de înscriere va fi încărcat în format electronic, cu asumarea răspunderii de către 

candidați cu privire la exactitatea datelor, autenticitatea și corespondența dintre documentele 

originale și cele încărcate  electronic. 

Documentele vor fi scanate în format pdf (unde este cazul, față-verso). 

 

DURATA - 1 an (2 convocări) 

 

PRECIZĂRI privind DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 

Cele două convocări vor avea loc după cum urmează: 

 

- Convocarea I- în lunile ianuarie-februarie 2023; 

- Convocarea a II-a – în lunile mai-iunie 2023; 

 

- datele exacte ale convocărilor vor fi stabilite şi anunţate în prima jumătate a lunii noiembrie 2022; 

- orarul va fi anunţat cu o săptămână înainte de începerea fiecărei convocări. 

 

TAXA de STUDIU – 1800 lei - se va achita în contul Facultăţii de Drept, astfel:  

- 1000 lei - în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor;  

- 800 lei - până la începerea convocării a II-a. 

Pe ordinul de plată va fi menţionat:  
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 numele cursantului (chiar şi în cazul în care taxa este plătită de o altă persoană) și taxă de 

studiu - program postuniversitar Drept public. 

Comisionul băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei. 

 

Candidații admiși și care doresc să urmeze programul postuniversitar  

ANALIZA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ A REGLEMENTĂRILOR CUPRINSE ÎN CODUL ADMINISTRATIV, 

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. 

 

RELEVANȚA și UTILITATEA CURSULUI 

Fără a fi limitativ, cursul postuniversitar are ca destinatari direcți pe cei care își 

desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, demnitari, 

funcționari publici sau personal contractual. În egală măsură, el este util pentru cei care se 

pregătesc să candideze pentru diferite funcții sau demnități în stat. 

Cursurile vor fi susținute de înalți specialiști, teoreticieni și practicieni, ale căror 

cunoștințe și experiență i-au validat de-a lungul timpului ca repere în administrația publică,  

în general și pentru unele din instituțiile sau domeniile acesteia, în particular. 

Cursul postuniversitar ”Analiza teoretică și practică a reglementărilor cuprinse în codul 

administrativ” se înscrie în categoria celor care constituie o componentă a perfecționării 

profesionale, inerentă evoluției în cariera publică.  

 

 

 

 

DECAN, 

 

 

Prof. univ. dr. Răzvan Dincă 

 

 


