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PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA 
EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

- SESIUNEA IUNIE 2009 - 
PENTRU ABSOLVENŢII PROVENIŢI  

DE LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR  
 
 
 
1. Potrivit hotărârii conducerii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, 

absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular care urmează 
să susţină examenul de licenţă la Facultatea de Drept, trebuie să prezinte la înscriere 
o adresă nominală de înaintare, prin care rectorul, decanul şi secretarul-şef al 
instituţiei de unde provine absolventul îşi asumă întreaga răspundere pentru 
exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în foaia matricolă (suplimentul la diplomă), 
precum şi baza legală privind acreditarea sau autorizarea de funcţionare provizorie 
pentru specializarea DREPT (legea, H.G. etc); 

 
2. Absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior, indiferent de 

promoţie, care solicită susţinerea examenului de licenţă, vor prezenta la înscriere 
foaia matricolă provizorie, urmând ca după promovarea examenului de licenţă să 
prezinte suplimentul la diplomă care va fi anexă la diloma de licenţă; 

 
3. Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 295/05.02.2007 privind 

cadrul general de organizare a examenului de finalizare a studiilor în învăţământul 
superior, art. 7, candidaţii la examenul de licenţă prezintă, la înscriere, un certificat 
de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de 
către catedra de profil a instituţiei organizatoare sau de către o altă instituţie 
specializată, recunoscută de catedra de profil.  

 
4. Înscrierea absolvenţilor pentru examenul de licenţă se efectuează la secretariatul 

Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti în perioada 8 - 12 iunie 2009; 
 
5. Potrivit art. 10 din Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 295/05.02.2007, 

înscrierea se face individual sau de către instituţia de învăţământ superior absolvită; 
 
6. Conform hotărârii conducerii Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, la 

înscriere, absolvenţii sau instituţiile absolvite trebuie să prezinte: 
• adresa menţionată la punctul 1; 
• tabelul nominal (individual sau colectiv), întocmit conform modelului 

anexat; 
• dosarul cu actele de studii. 
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7. Cererea de înscriere va fi completată potrivit modelului anexat; nu se acceptă 

alte variante ale cererii de înscriere; 
 
8. Legitimaţiile se execută de către facultatea de provenienţă, conform modelului 

anexat, specificându-se sesiunea şi fără a fi trecut  numărul de ordine; legitimaţiile 
vor fi depuse în dosarele absolvenţilor.   

 
Legitimaţiile nu se semnează şi nu se ştampilează de către facultatea absolvită. 
 

9. Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 295/05.02.2007, 
Precizărilor Universităţii din Bucureşti privind organizarea şi desfăşurarea 
examenului de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2007/2008 (nr. 
4978/31.03.2009) şi Hotărârii Consiliului facultăţii din 18.10.2007, începând cu 
sesiunea iunie 2008, la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti examenul 
de licenţă constă într-o singură probă, scrisă, de evaluare a cunoştinţelor 
fundamentale şi de specialitate, respectiv  proba INSTITUŢII DE DREPT CIVIL 
ŞI DE DREPT PENAL. 

 
10.  SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ:        30 iunie 2009 
  
• Examenul se desfăşoară în intervalul orar 8.00-12.00, fiind organizat sub formă de 

test grilă. 
 
• Prezentarea la sala programată se va face la ora 7.00, când, pe baza cărţii de 

identitate, candidatul va primi legitimaţia de examen.  
 
• Fiecare subiect al testului grilă este notat cu un punct, punctajul maxim fiind de 100. 

Vor fi:  35 subiecte la Drept civil 
35 subiecte la Drept penal 
15 subiecte la Drept procesual civil 
15 subiecte la Drept procesual penal 

 
• Absolvenţii care participă la examenul de licenţă sunt obligaţi să folosească  pix 

numai de culoare NEAGRĂ. Scrierea tezei cu orice alte culori va atrage după sine 
anularea acesteia. 

 
• Tematica şi bibliografia pentru examen sunt afişate la avizierul Facultăţii de Drept 

a Universităţii din Bucureşti şi pe site-ul facultăţii: www.drept.unibuc.ro şi 
www.drept.unibuc.ro/site2008. 

 
 
 
 
 
 
 

D E C A N, 

 

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias 

http://www.drept.unibuc.ro/
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