ANUNȚ
1. Având în vedere că, urmare a concursului de admitere din data de 21 iulie a.c., candidații
care au fost declarați admiși la forma de învățământ ID aveau obligația să achite jumătate din taxa
de studiu până la data de 28 iulie a.c., cei care nu au achitat taxa până la această dată NU vor fi
înmatriculați în anul I de studiu.
2. Având în vedere că nu au fost ocupate toate locurile la forma de învățământ ID, pentru
sesiunea septembrie 2021 rămân disponibile 332 locuri pe care vor fi înmatriculați candidații cu
diplomă de licență ai unei alte facultăți, care se vor înscrie online la forma de învățământ ID, în
perioada 02-10 septembrie 2021. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea mediei de la
examenul de licență de la facultatea absolvită anterior.
3. Rezultatele la concursul de dosare pentru înscrierea la forma de învățământ ID, la a doua
facultate, vor fi afișate până la data de 17 septembrie.
Candidaţii admişi sunt obligaţi ca în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor să
depună dosarul fizic de înscriere (până la data de 27 septembire 2021 inclusiv), în intervalul
orar 9.00-14.00 și să plătească jumătate din taxă (respectiv, 2350 lei) în contul Facultății de
Drept, RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5.
Taxa se poate achita prin două modalități:
1. 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 linkului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre tranzacția dvs.
Puteți găsi aici.
În cazul în care nu se primește e-mailul de confirmare după efectuarea plății, se va accesa
https ://www.euplatesc.ro/. În 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. Trebuie să se genereze documentul Detaliile tranzacției cu toate datele
completate de plătitor.
2. Virament bancar în contul Facultăţii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR, sector 5.
Pe ordinul de plată va fi menţionat: numele candidatului admis (chiar şi în cazul în care taxa este
plătită de o altă persoană) și mențiunea Taxă de studiu - Facultatea de Drept a Universității din
București;
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