ţON INUTUL DOSARULUI DE ADMITERE


Programeădeăstudiiăuniversitareădeălicenţ :
1) fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect (date de identificare ale candidatului, opţiuni, domeniu,

specializare, forma de învăţământ, forma de finanţare, cazare, limba străină
etc.);
2) declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă
acesta a mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim fără
taxă, şi dacă da, să consemneze şi de câţi ani a mai beneficiat (face parte din
fişa tip de înscriere);
3) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
sau în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul” sau
adeverinţa, în original sau în copie legalizată sau în copie certificată
„conform cu originalul”, eliberată de liceu în care se menţionează notele
obţinute la examenul de bacalaureat, media generală de la bacalaureat,
mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu s-a
eliberat diploma pentru candidaţii care promovează examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august-septembrie
2017 pentru sesiunile de concurs de admitere, imediat următoare;
4) foaia matricolă aferentă studiilor liceale, în original sau în copie
legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul”;
5) certificatul de naştere, în copie certificată „conform cu originalul” sau în
copie legalizată, iar dacă este cazul, şi acte doveditoare privind schimbarea
numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), în copie certificată
„conform cu originalul” sau în copie legalizată;
6) două fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;
7) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare
(pentru candidații care urmează deja un program de licență);
8) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în
copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul” (pentru
candidații care au absolvit deja un program de licență și doresc să urmeze a
doua specializare);
9) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere
sau adeverinţă din care să rezulte scutirea la plata taxei de înscriere;
10) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de
admitere se obligă să depună, în termenul stabilit de comisia tehnică de
admitere următoarele acte: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în
original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, diploma
de bacalaureat şi foaia matricolă în original pentru confirmarea locurilor
finanţate în regim cu taxă şi chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea
ocupării locului cu taxă, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă, care
urmează simultan şi o altă facultate, vor depune: diploma de bacalaureat şi
foaia matricolă în original sau în copie legalizată sau în copie certificată
„conform cu originalul”, însoţită de adeverinţa din care să rezulte că ocupă
un loc finanţat de la bugetul de stat la altă universitate şi chitanţa de achitare
a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă (face parte din fişa tip de
înscriere);
11) adeverinţa medicală (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care concurează).
12) candidaţii din etnia rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea
preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal,
prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.

13) C.I /paşaport în copie certificată „conform cu originalul”.
14) dovada obţinerii de distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiade şi concursuri şcolare de nivel naţional şi internaţional, dacă este
cazul.
Programe de studii universitare de masterat:
1) fişa tip de înscriere pentru concursul de admitere cu toate rubricile
completate corect (date de identificare ale candidatului, opţiuni, domeniu,
specializare, forma de finanţare, cazare, limba străină etc.);
2) declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte dacă
acesta a mai beneficiat de şcolarizare în învăţământul superior în regim
fără taxă, şi dacă da, să consemneze şi câţi ani a mai beneficiat de
subvenţionarea locului (face parte din fişa tip de înscriere);
3) diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată sau în copie
certificată „conform cu originalul”;
4) diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia
matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau în copie legalizată sau în
copie certificată „conform cu originalul”;
5) diploma de licenţă sau echivalentă acesteia şi foaia
matricolă/suplimentul la diplomă, în copie legalizată sau în copie
certificată „conform cu originalul”, însoţite de adeverinţa eliberată de
facultatea la care se află originalele, prin care se confirmă calitatea de
student şi forma de finanţare, pentru candidaţii care urmează două
specializări în acelaşi timp;
6) certificatul de naştere, în copie certificată „conform cu originalul” sau
în copie legalizată, iar dacă este cazul, şi acte doveditoare privind
schimbarea numelui (căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească), în copie
certificată „conform cu originalul” sau în copie legalizată;
7) adeverinţă medicală, din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul sau
specializarea la care concurează;
8) C.I /paşaport în copie certificată „conform cu originalul”;
9) doua fotografii color tip paşaport, recente, pe hârtie fotografică;
10) declaraţie-tip prin care candidaţii admişi în urma concursului de
admitere se obligă să depună, în termenul stabilit de comisia tehnică de
admitere, următoarele acte: diplomele de bacalaureat şi licenţă, în original
şi foaia matricolă, anexă la diploma de licenţă/suplimentul la diploma de
licenţă, în original pentru confirmarea locurilor finanţate de la bugetul de
stat; diplomele de bacalaureat şi licenţă, în original şi foaia matricolă,
anexă la diploma de licenţă/suplimentul la diploma de licenţă, în original,
pentru confirmarea locurilor finanţate în regim cu taxă şi chitanţa de
achitare a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă, diplomele de
bacalaureat şi licenţă şi foaia matricolă, anexă la diploma de
licenţă/suplimentul la diploma de licenţă, în copii legalizate sau în copie
certificată „conform cu originalul”, însoţite de adeverinţe din care să
rezulte că ocupă un loc finanţat de la bugetul de stat la altă universitate şi
chitanţa de achitare a taxei pentru confirmarea ocupării locului cu taxă
(face parte din fişa tip de înscriere);
11) chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la concursul de admitere
sau adeverinţă din care să rezulte scutirea la plata taxei de înscriere;
12) declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind alte opţiuni de
înscriere în situaţia neorganizării programului de studiu la care a fost
admis, ca urmare a numărului insuficient de candidaţi admişi (face parte
din fişa de înscriere tip);
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desfăşurarea activităţilor curente ale instituţiilor, atât din sectorul
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Programeădeăstudiiăuniversitareădeălicenţ :
 Admiterea pentru programele de studii universitare de licenţă
Drept – cursuri de zi (4 ani), Drept – ID ( 4 ani) se face în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute de candidaţi la
examenul de admitere, cu condiţia obţinerii cel puţin a mediei 5,00.
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică
ponderată, astfel:
- 20% nota obţinută la Proba scrisă de Limba şi literatura română a
Examenului de Bacalaureat.
- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat.

 Programe de studii universitare de masterat:
Admiterea pentru programele de studii universitare de masterat

se face pe baza mediilor generale de admitere obţinute de candidați.
Media generală minimă pentru studii universitare de master nu poate fi
mai mică de 6,00 (şase). Media generală de admitere se calculează ca
medie aritmetică ponderată, astfel:
- 20% nota obţinută la Proba scrisă.
- 80% media generală a Examenului de Licență/Diplomă.
Candidații la programele de studii universitare de master Carieră
judiciară -IF şi Protecţia juridică a persoanei şi a patrimoniului său -IF
susțin o probă scrisă, ce constă într-un test grilă de verificare a
cunoştinţelor din ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal.

OPORTUNIT
I DE ţARIER
IN DOMENIUL JURIDIC
O diplomă în domeniul Drept creează premisele necesare
pentru accesul în numeroase profesii juridice. Studiile juridice
sunt solicitate în numeroase domenii, având în vedere faptul că

Sesiunea iulie 2017

Programeăuniversitareădeălicenţ

10.07.2017 – 25.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii;

10.07.2017 – 25.07.2017 – susținerea testului grilă de verificare a
cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive;
25.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale;
26-27.07.2017 - depunere contestaţii;
27.07.2017 - solutionare contestatii;
28.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea
contractelor de scolarizare;
01.08.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după
redistribuire;
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor
de scolarizare, depunere contestaţii;
02.08.2017 - afişare rezultate după redistribuire;
03.08.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate
şi confirmare.
03.08.2017
- afişarea rezultatelor finale.
Programe universitare de master
10.07.2017 – 22.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii;
23.07.2017 – susținerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din
ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal;
25.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale;
26-27.07.2017 - depunere contestaţii;
27.07.2017 - solutionare contestatii;
28.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea
contractelor de scolarizare;
01.08.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după
redistribuire;
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor
de scolarizare, depunere contestaţii;
02.08.2017 - afişare rezultate după redistribuire;
03.08.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate
şi confirmare.

03.08.2018

- afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea septembrie 2017

Programeăuniversitareădeălicenţ
04.09.2017 – 11.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul
facultăţii;
04.09.2017 – 11.09.2017 – susținerea testului grilă de verificare
a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive;
12.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale;
13-14.09.2017 - depunere contestaţii;
14.09.2017 - solutionare contestatii;
15.09.2017 - 20.09.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea
contractelor de scolarizare;
20.09.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după
redistribuire;
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor
de scolarizare, depunere contestaţii;
21.09.2017 - afişare rezultate după redistribuire;
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate
şi confirmare
22.09.2017- afişarea rezultatelor finale.
Programe universitare de master
04.09.2017 – 9.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii;
10.09.2017 – susținerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor din
ramura dreptului civil şi cea a dreptului penal;
12.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale;
13-14.09.2017 - depunere contestaţii;
14.09.2017 - solutionare contestatii;
15.09.2017 - 20.09.2017 - confirmare locuri ocupate si semnarea
contractelor de scolarizare;
20.09.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după
redistribuire;
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire si semnarea contractelor
de scolarizare, depunere contestaţii;
21.09.2017 - afişare rezultate după redistribuire;
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate
şi confirmare
22.09.2017- afişarea rezultatelor finale.

Taxa de înscriere este de 100 LEI.
CONDUCEREA
Decan: Conf. univ. dr. Laura Magdalena TROCAN
Directoră Departamentă Ştiinţeă Juridiceă şiă Carier ă Judiciar :
Conf. univ. dr. Elena Giorgiana SIMIONESCU
Directoră Centrulă Facult ţiiă deă Ştiinţeă Juridiceă pentruă
Inv ţ mântălaăDistanţ : Conf. univ. dr. Rodica PEPTAN
Secretarăşefăfacultate:ăjr. DianaăP UNESCU

