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ÎNSCRIEREA LA  
CONCURSUL DE ADMITERE 

 
 
 
 

Admiterea la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti se face exclusiv pe baza 
unui concurs, constând în examen la disciplinele Limba Română şi Economie. Acest concurs 
trebuie susţinut inclusiv de candidaţii care, în cursul studiilor liceale, au obţinut distincţii la 
olimpiadele şcolare, naţionale şi internaţionale. Prin excepţie, în cazul absolvenţilor cu 
diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi care doresc să urmeze cursurile la forma de învăţământ 
la distanţă (ID), admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licenţă,în limita 
locurilor rămase libere după concursul de admitere din iulie 2012. 

La concursul de admitere la studii universitare de licenţă se pot înscrie absolvenţi de 
liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. De asemenea, pot 
candida la admitere cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de 
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea 
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de 
specialitate din cadrul M.E.C.T.S., înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, 
fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de 
recunoaştere a studiilor. 
 La admitere cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă 
lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de M.E.C.T.S. 
 
 

Înscrierea se face numai personal, de către candidat. În cazuri excepţionale 
(internare în spital, plecare în străinătate etc.), dovedite cu documente oficiale, 
înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public. 
 
 
 
 



2 
 

A. ÎNSCRIEREA PENTRU CANDIDAŢII CARE SUNT NUMAI ABSOLVENŢI DE 

LICEU  

 
Candidaţii absolvenţi de liceu se pot înscrie la învăţământul cu frecvenţă şi ID, având 
posibilitatea să urmeze cursurile facultăţii noastre pe locurile finanţate prin granturi de 
studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă sau pe locurile cu taxă (pentru formele 
de învăţământ cu frecvenţă şi ID). 
 
ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 
 9 - 15 IULIE 2012 
ZILNIC, ÎNTRE  ORELE  900- 1400  
SÂMBĂTA şi DUMINICA, ÎNTRE  ORELE  900 - 1200  
 

 
ACTE NECESARE 

 
 

1.  FIŞĂ-TIP DE ÎNSCRIERE  (se primeşte şi se completează într-unul din amfiteatrele 
facultăţii);  

2.  DIPLOMA DE BACALAUREAT sau diploma echivalentă cu aceasta, în original şi 
copie legalizată ori adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru 
promoţia 2012); 

 
Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru 

aceea la care doreşte să fie admis pe locuri finanţate prin granturi de studii, prin 
prezentarea diplomei de bacalaureat în original în termen de 5 zile lucrătoare de la 
afişarea rezultatelor.  
 
3.  CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată şi orice alt act care  atestă 

schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată;  
4.  ADEVERINŢĂ MEDICALĂ eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de 

familie, din care să rezulte menţiunea „apt pentru Facultatea de Drept”; 
5.  PATRU FOTOGRAFII COLOR tip buletin de identitate; 
6.  B.I. sau C.I. în copie; 
7.  ORDINUL DE PLATĂ (ORDINUL DE ÎNCASARE) a taxei de înscriere la concursul 

de admitere.  
Taxa este în valoare de 300 de lei şi se achită la orice filială a B.C.R. din ţară în contul 
Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5.  Comisionul 
băncii va fi suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei; 
Pe ORDINUL DE PLATĂ ( ORDINUL DE ÎNCASARE) va fi menţionat: 
„Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti” 

     Nu se admite plata prin poştă şi nici on-line. 
8.  DOSAR PLIC. 
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B. ÎNSCRIEREA LA FACULTATEA DE DREPT  

A ABSOLVENŢILOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

 

B (1) Absolvenţii cu diplomă de licenţă care au mai urmat o facultate pe locurile subvenţionate de 
la bugetul de stat (fără taxă) au dreptul să urmeze o a doua specializare la facultatea noastră după 
cum urmează: 
 

a) prin concurs de admitere la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile cu taxă 
În acest caz: 

• numărul de locuri ce vor fi scoase la concurs este de 286; 
• taxa de înscriere este de 300 de lei; 
• înscrierile la concurs se fac în perioada 9 - 15 iulie 2012, zilnic, între orele 
     900- 1400, sâmbăta şi duminica, între orele  900 - 1200. 
 

b) prin concurs de admitere la forma de învăţământ I.D. 
 

b.1. Sesiunea iulie 2012 – Concursul de admitere va fi acelaşi cu cel organizat pentru 
forma de învăţământ cu frecvenţă, urmând ca - în funcţie de opţiuni - la ID să fie înscrişi 
cei care au obţinut minim nota 5 (50 de puncte). Sunt valabile toate informaţiile 
specificate la forma de învăţământ cu frecvenţă (perioadă de înscriere, taxe, data 
concursului, discipline de concurs). 
 
b.2. Sesiunea septembrie 2012 – Concurs de admitere numai pentru absolvenţii cu 
diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi, în limita locurilor rămase libere după concursul 
de admitere din iulie 2012.  
În acest caz:  

• taxa de înscriere este de 300 de lei; 
• înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în perioada 3 - 10 septembrie 2012, de 

luni până joi, între orele 1200 – 1500
, 

  vineri, sâmbăta şi duminica între orele  900 - 1200. 
 

 
Selecţia candidaţilor se face pe baza următoarelor criterii: 

1. absolvirea unei facultăţi;  
2. media obţinută la examenul de licenţă; 
În caz de medii egale pentru ocuparea ultimului loc: 
3. media obţinută la examenul de bacalaureat; 
4. notele obţinute la discipline din profil juridic studiate în prima facultate; 
5. notele obţinute în prima facultate la limbile străine studiate. 

 



4 
 

B(2) Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior particular şi absolvenţii 
cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior de stat pe locuri cu taxă  au dreptul să 
urmeze o a doua specializare la facultatea noastră după cum urmează: 
 

a) prin concurs de admitere, pe locurile finanţate prin granturi de studii sau pe  
locurile cu taxă, la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

În acest caz: 
• taxa de înscriere este de 300 de lei;  
• înscrierile la concurs se fac în perioada 9 - 15 iulie 2012 zilnic, între orele    900- 

140,  sâmbăta şi duminica, între orele  900 - 1200. 
 

b) prin concurs de admitere la forma de învăţământ I.D. 
 

b.1. Sesiunea iulie 2012 – Concursul de admitere va fi acelaşi cu cel organizat pentru 
forma de învăţământ cu frecvenţă, urmând ca - în funcţie de opţiuni - la ID să fie înscrişi cei 
care au obţinut minim nota 5 (50 de puncte). Sunt valabile toate informaţiile specificate 
la forma de învăţământ cu frecvenţă (perioadă de înscriere, taxe, data concursului, 
discipline de concurs). 
 
b.2. Sesiunea septembrie 2012 – Concurs de admitere numai pentru absolvenţii cu 
diplomă de licenţă ai unei alte facultăţi, în limita locurilor rămase libere după concursul 
de admitere din iulie 2012.  
În acest caz:  

• taxa de înscriere este de 300 de lei; 
• înscrierile se fac la secretariatul facultăţii în perioada 3 - 10 septembrie 2012, de 

luni până joi, între orele 1200 – 1500
, 

  vineri, sâmbăta şi duminica între orele  900 - 1200. 
 
 
Selecţia candidaţilor se face pe baza următoarelor criterii: 

1. absolvirea unei facultăţi;  
2. media obţinută la examenul de licenţă; 
În caz de medii egale pentru ocuparea ultimului loc: 
3. media obţinută la examenul de bacalaureat; 
4. notele obţinute la discipline din profil juridic studiate în prima facultate; 
5. notele obţinute în prima facultate la limbile străine studiate. 
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ACTELE NECESARE  

ÎNSCRIERII ABSOLVENŢILOR CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ 

B (1)  +  B (2) 

 
 

1.  FIŞA-TIP DE ÎNSCRIERE (se primeşte şi se completează într-unul din  amfiteatrele 

facultăţii); 

2.  DIPLOMA DE LICENŢĂ - în original (numai pentru cei care candidează pentru un 

loc finanţat prin grant de studii) şi în copie legalizată; 

3.  DIPLOMA DE BACALAUREAT -  în original (numai pentru cei care candidează 

pentru un loc finanţat prin grant de studii) şi în copie legalizată; 

4.  FOAIE MATRICOLĂ de  la prima facultate,  în copie legalizată; 

5.  CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată şi orice alt act care atestă 

schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; 

6.  ADEVERINŢĂ  MEDICALĂ eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul 

de familie, din care să rezulte menţiunea „apt pentru Facultatea de Drept”; 

7.  ADEVERINŢĂ de la locul de  muncă;   

8.  PATRU  FOTOGRAFII COLOR  tip buletin de identitate; 

9.  B.I. sau C.I. în copie; 

10. ORDINUL DE PLATĂ (ORDINUL DE ÎNCASARE) a taxei de înscriere la 

concursul de admitere;  

Taxa este în valoare de 300 de lei şi se achită la orice filială a B.C.R. din ţară în contul 

Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5. Comisionul băncii 

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

Pe ORDINUL DE PLATĂ ( ORDINUL DE ÎNCASARE) va fi menţionat: 

„Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti” 

 Nu se admite plata prin poştă şi nici on-line. 

11. DOSAR PLIC. 
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C. ÎNSCRIEREA PENTRU CANDIDAŢII  STUDENŢI, 
CARE SUNT NUMAI ABSOLVENŢI DE LICEU 

 
 

 Candidaţii absolvenţi de liceu care mai sunt studenţi la o facultate se pot înscrie la formele 
de învăţământ cu frecvenţă sau ID, dar numai cu susţinerea concursului de admitere, având 
posibilitatea să urmeze cursurile facultăţii noastre pe locurile finanţate prin granturi de studii 
(fără taxă) – dacă la facultatea pe care o urmează deja nu ocupă un loc finanţat prin grant de 
studii - sau pe locurile cu taxă. 
 Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe 
locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să urmeze 
studiile unei alte facultăţi, beneficiază de locul finanţat prin grantul de studii numai pe durata 
normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanţare de la 
buget la specializarea iniţială). Dacă prima specializare este urmată prin achitarea taxei de studiu, 
cea de a doua specializare poate fi studiată cu finanţare prin granturi de studiu. 
 

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA  
 9-15 iulie 2012 
 ZILNIC, ÎNTRE ORELE 900 - 1400 

SÂMBĂTA ŞI DUMINICA, ÎNTRE ORELE  900 - 1200 
 

ACTE NECESARE 
 

1. FIŞA-TIP DE ÎNSCRIERE (se primeşte şi se completează într-unul din  amfiteatrele facultăţii); 
2. DIPLOMA DE BACALAUREAT, în original (dacă optează pentru un loc finanţat prin grant de 

studii) şi copie legalizată; 
3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE în copie legalizată şi orice alt act care atestă schimbări de 

nume sau prenume în copie legalizată; 
4. ADEVERINŢĂ  MEDICALĂ eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, 

din care să rezulte menţiunea „apt pentru Facultatea de Drept”; 
5. ADEVERINŢĂ DE STUDENT de la prima facultate în care să se precizeze dacă studiază pe 

locuri finanţate prin granturi de studii sau cu taxă; 
6. PATRU  FOTOGRAFII tip buletin de identitate; 
7. B.I. sau C.I. în copie; 
8. ORDINUL DE PLATĂ (ORDINUL DE ÎNCASARE) a taxei de înscriere la concursul de 

admitere;  
9. Taxa este în valoare de 300 de lei şi se achită la orice filială a B.C.R. din ţară în contul 

Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5.  Comisionul băncii va fi 
suportat suplimentar de către depunători, fără să afecteze nivelul taxei. 
Pe ORDINUL DE PLATĂ ( ORDINUL DE ÎNCASARE) va fi menţionat: 
„Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti” 

     Nu se admite plata prin poştă şi nici on-line.  
10. DOSAR PLIC. 
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INFORMAŢII DIVERSE 

 
 

I. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu care au fost declaraţi admişi în acelaşi domeniu în urma 

concursului de admitere, pot beneficia de recunoaşterea studiilor efectuate. 

Consiliul facultăţii stabileşte anul în care pot fi înmatriculaţi, precum şi eventualele 

examene de diferenţă.  
 

Potrivit Hotărârii Consiliului Facultăţii de Drept din 22.09.2009: 

a) Studenţii înmatriculaţi deja la forma de învăţământ cu frecvenţă la Facultatea de 

Drept a Universităţii din Bucureşti, chiar dacă susţin concurs de admitere, nu pot fi 

înmatriculaţi în anul superior celui absolvit pe un loc finanţat prin grant de studii, 

deoarece s-ar eluda procedura reclasificării. Dacă, urmare a examenului de 

admitere, doresc să ocupe un loc finanţat prin grant de studii, vor fi înmatriculaţi în anul 

I de studiu. 

b) Candidaţii care sunt studenţi la alte facultăţi de drept, acreditate sau autorizate să 

funcţioneze provizoriu, admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii, vor fi 

înmatriculaţi pe locurile finanţate prin granturi de studii numai dacă optează să fie 

înmatriculaţi în anul I. În măsura în care aceştia doresc să fie înmatriculaţi într-un an 

superior, cu recunoaşterea examenelor promovate la facultatea de unde provin, vor fi 

înmatriculaţi numai pe locuri cu taxă, pentru a nu se eluda procedura reclasificării. 

 

II. Nu vor fi supuşi plăţii taxei 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 de plata taxei de înscriere la 

admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti.  

Scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere se acordă de  

preşedintele Comisiei de admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate de 

candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus. 
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Persoanele care solicită scutirea de plată a taxei de admitere vor prezenta unul 

din următoarele documente (după caz): 

 copii legalizate de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani 

de ambii părinţi); 

 adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în  această situaţie); 

 adeverinţe  din  care  să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a 

susţinătorilor legali; 

 adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea 

din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului. 

 

III. Potrivit Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2012, în 

cazul nefolosirii taxei de admitere din motive obiective, ea poate fi restituită, la cerere, 

cu avizul conducerii facultăţii şi al contabilului şef şi cu aprobarea conducerii 

Universităţii din Bucureşti. 
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
FACULTATEA DE DREPT 

 

PRECIZĂRI  PROPRII 

CU PRIVIRE LA METODOLOGIA DESFĂŞURĂRII 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

 
 

1. În urma desfăşurării concursului de admitere, vor fi declaraţi admişi pe locurile 
finanţate prin granturi de studii, primii 300 de candidaţi, în ordinea punctajelor 
obţinute, cu excepţia celor care nu au dreptul să urmeze facultatea pe locurile 
finanţate prin granturi de studii, deoarece au urmat sau urmează o altă facultate 
în acest regim. 

 
2. Vor fi declaraţi admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locurile cu 

taxă: 
• candidaţii care nu au dreptul să urmeze facultatea pe locurile finanţate prin 

granturi de studii şi au obţinut un punctaj cel puţin egal cu punctajul 
ultimului candidat admis pe locurile finanţate prin granturi de studii; 

• candidaţii care au obţinut un punctaj mai mic decât punctajul ultimului 
candidat declarat admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, dar cel 
puţin 50 de puncte, în funcţie de punctajul obţinut, până la completarea 
celor 286 de locuri.  

3. Vor fi declaraţi admişi - în funcţie de opţiuni - la forma de învăţământ I.D. 
candidaţii care au participat la concursul de admitere şi au obţinut minim 50 de 
puncte. 

 
4. Candidaţii admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii 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 prin grant de studii. 

 
5. 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: 
• să prezinte diploma de bacalaureat în copie legalizată;  
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• să plătească jumătate din taxă (respectiv, 1650 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. 

6. În situaţii de medii egale pe ultimul loc, candidaţilor respectivi li se aplică 
următoarele criterii de departajare, în următoarea ordine: 

♦ Punctajul obţinut la LIMBA ROMÂNĂ la concursul de admitere; 

♦ Media obţinută la examenul de bacalaureat; 

♦ Nota obţinută la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ la bacalaureat. 

 
7. Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al 

concursului sunt eliminaţi din concurs. 
 

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

 
9. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

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

adresate. 
 

11. 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.  

 
12. De asemenea, atenţionăm candidaţii că vor fi supuşi sancţiunilor administrative  

şi penale pentru eventualele declaraţii inexacte sau false. 
 

13. Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se 
restituie, la cerere, după afişarea rezultatelor finale, în perioada 24-27 iulie 
2012 gratuit, pe baza legitimaţiei de concurs şi actelor de identitate.  

 
 

 
D E C A N, 

 
 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 
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