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În atenţia studenţilor care urmează cursurile Facultăţii de Drept 

La forma de învăţământ la distanţă (ID) 

 

 

 

Stimaţi studenţi, 

 

Pentru toţi studenţii Facultăţii de Drept la forma de învăţământ ID, informaţii cu 

privire la planul de învăţământ, structura anului universitar, planificarea activităţilor 

tutoriale se regăsesc la avizierul pentru ID al Facultăţii de Drept, precum şi pe site-ul 

facultăţii, www.drept.unibuc.ro. 

 

Studenţii admişi în anul I la forma de învăţământ  la distanţă sunt invitaţi la secretariatul 

Facultăţii de Drept în vederea completării fişelor de înscriere în an, la disciplinele opţionale, 

la limba străină și a contractelor de studii.  

De asemenea, studenții de la anul I sunt rugați să-și activeze contul ADMA (Ghidul de 

activare a contului se găsește pe site-ul facultății urmând pașii:1.Program academic – 

2.Studii de licență – învățământ la distanță – 3.Anul I). 

 

Studenţii din anii  II, III şi IV sunt invitaţi la secretariat pentru a completa fişele de înscriere 

în an. 

 

Secretar ani I și III:  Marinela Manea, marinela.manea@drept.unibuc.ro. 

Secretar ani II și IV:  Mihaela Gheorghe, mihaela.gheorghe@drept.unibuc.ro. 

 

Programul de lucru cu publicul al secretariatului este: 

 

LUNI - JOI : 12-15 

 

Taxa de studiu anuală este de 3500 lei. Pentru anii II, III şi IV, taxa pentru semestrul I,  în 

valoare de 1750 lei, se achită până la data de 31 octombrie 2019 în contul Facultăţii de Drept 

RO42RNCB0076010452620037, deschis la BCR sector 5, iar înscrisul doveditor al efectuării 

plăţii se prezintă la secretariatul facultăţii în original.  

Taxa se poate plăti la orice sucursală a BCR.  
 

Pentru plata online se va accesa site-ul Universității din București, link: www.po.unibuc.ro. 

În acest caz, se va depune la dosar documentul Detaliile tranzacției, generat prin accesarea 

link-ului indicat în email-ul primit după efectuarea plății, la Detalii complete despre 

tranzacția dvs. puteți găsi aici. 

 

Nu se admite plata prin poşta. 
 

 

 

Coordonator ştiinţific, 

Conf. univ. dr. Claudiu Buglea 

Prodecan  
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