5.4. Anexa 4-Criterii de admitere și condiții speciale-FACULTATEA DE DREPT
Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 27.02.2017 (modificările au fost aprobate în
ședința CF din data 06.04.2017)

I. Dispoziţii specifice
Art.1. - Admiterea la Facultatea de Drept se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi astfel:
a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat ( în învăţământul cu frecvenţă- IF);
b) pe locuri cu taxă (în învăţământul cu frecvenţă –IF);
c) pe locuri cu taxă (în învăţământul la distanţă şi frecvenţă redusă-ID şi IFR).
Art.2. - Admiterea se face în limita numărului de locuri repartizate pentru fiecare domeniu,
respectiv specializare, pentru care au optat candidaţii.
Art.3.- (1) Media generală obţinută la concursul de admitere organizat de Facultatea de
Drept se calculează în funcţie de programul de studii ales, după cum urmează:
a) Programul de studii Drept- concurs mixt:
 nota obţinută la proba scrisă de verificare a competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic - cu o pondere de 50 %;
 media examenului de bacalaureat- cu o pondere de 50 %;
b) Programul de studii Administraţiei publică -concurs pe bază de dosare;
 media examenului de bacalaureat - ponedere de 100% din media genarală;
Art.4.-(1) Criteriile de departajare în situaţia mediilor egale care se aplică în mod
succesiv, sunt următoarele:
 nota de la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de
bacalaureat;
 nota de la proba scrisă obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat specifică
filierei/profilului/specializării absolvite.
Art.5.- Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) în cazul
studilor de licență și respectiv 6 (șase) în cazul studiilor de master.
II.Organizarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, forma de
şcolarizare -IF
II.1. Înscrierea candidaţilor
Art. 6.- Înscrierea se va face la următoarele domenii de studii universitare de licenţã:
Nr.
crt.

Domeniul de licenţă

Durata
studiilor

Programul de studii
universitare de licenţă

1.
2.

Drept
Ştiinţe administrative

4 ani
3 ani

Drept
Administraţie publică

Cifra
maximă de
şcolarizare
350
100

II.2. Sesiuni de admitere
Art.7. - Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Drept se
organizează în lunile iulie 2017, în perioada 17.07.2017-31.07.2017 - şi septembrie 20176,
în perioada 11.09.2017-25.09.2017, în cadrul domeniilor pentru studii universitare-Drept,
Ştiinţe Administrative.
A. Programul de studii Drept- 4 ani/240 credite (acreditată)
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2017)
 17-22 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac de luni până vineri în
intervalul orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 24 iulie 2017-Proba scrisă de verificare a competenelor lingvistice şi a
raţionamentului logic-ora 12.00; afişarea baremului la proba scrisă, depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la barem la proba scrisă;
 26 iulie 2017- afişarea rezultatelor la proba scrisă; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele probei scrise;



27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor preliminare ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
 27-29 iulie 2017 - confirmarea locurilor, (luni până vineri în intervalul orar 9.00-15.00;
sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 31 iulie 2017 - afisarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
II.2.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2017)
 11-16 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (de luni până vineri, în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 18 septembrie 2017 - Proba scrisă de verificare a competenţelor lingvistice şi
a raţionamentului logic - ora 12.00; afişarea baremului la proba scrisă;
depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la barem la proba scrisă;
 19 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor la proba scrisă; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele probei scrise;
 20 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
 21 - 23 septembrie 2017 - confirmarea locurilor, (între orele 09.00-15.00; sâmbăta
între orele 09.00-13.00);
 25 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării
locurilor.
B. Programul de studii Administraţie publică- 3 ani/180 credite (acreditată)
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2017)
 17-22 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac de luni până vineri în
intervalul orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 26 iulie 2017 –afişarea rezultatelor parţiale;primirea şi soluţionarea contestaţiilor;
 27-29 iulie 2017 - confirmarea locurilor ( luni-joi, între orele 09.00-15.00);
 31 iulie 2017 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
II.2.1. Sesiunea de toamnă (septembrie 2017)
 11-16 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac de luni până
vineri în intervalul orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 20 septembrie 2017- afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii
 21-23 septembrie 2017 - confirmare locuri (între orele 09.00-15.00; sâmbăta între
orele 9.00-13.00)
 25 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor.
II.3. Procedura de înscriere
Art.8 (1)- Dosarele întocmite de candidaţi vor conţine următoarele documente:
a. pentru studii universitare de licenţă:
 fişa de înscriere (pe care candidatul o preia de la Comisia de admitere a
facultăţii, o completează cu opţiunea/opţiunile de concurs şi informaţiile necesare
şi o semnează;
 diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original / copie
legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu originalul” de către
secretarul de admitere sau secretarul șef al Facultății în lipsa acestuia, ca
persoane cu atribuții delegate în acest sens, în cadrul comisiei de admitere
de la nivelul facultății; pentru absolvenţii de liceu care au promovat examenul
de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2017 sau în sesiunea august-septembrie
2017, în original / copie legalizată (Ia notar) / copie certificată ”Conform cu
originalul” de către secretarul de admitere sau secretarul șef al Facultății în
lipsa acestuia, ca persoane cu atribuții delegate în acest sens, în cadrul
comisiei de admitere de la nivelul facultății, în care se menţionează media
generală de bacalaureat, şi notele obţinute la probele susţinute;
 fotocopie după certificatul de naştere;
 fotocopie după cartea de identitate;

adeverinţă medicală tip (de la cabinetele medicale sau medicii de familie) în
care se va preciza că solicitanţii sunt apţi pentru programele de studii la care
aspiră, în original sau în copie legalizată la notariat;
 trei fotografii tip buletin de identitate-3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime);
 adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist la prima
specializare, pentru studenţii care candidează pentru o a doua specializare;
 diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta pentru absolvenţii care
doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată sau
adeverinţă pentru promoţia 2017;
 chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere, conform hotărârii Senatului Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu;
 copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate, certificată de secretariatul
facultăţii la care a făcut prima înscriere, pentru candidaţii înscrişi la două facultăţi
din U.L.B.S.;
 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de instituţiile
abilitate de MENCS (doar pentru candidaţii străini);
 dosar plic;
 5 plicuri A4 timbrate şi autoadresate, şi alte condiţii speciale impuse de domeniu,
după caz, (doar pentru candidaţii la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă
redusă).
 alte documente solicitate, după caz: adeverinţe care justifică scutirea de la
plata taxei de admitere, care arată calitatea de student şi situaţia şcolară a unor
solicitanţi etc.; declaraţii pe proprie răspundere cu privire la studiile urmate şi la
regimul de finanţare a acestora, fotocopii ale unor documente necesare (de
exemplu certificate de căsătorie sau hotărâri judecătoreşti privind schimbarea
numelui); documente justificative pentru solicitanţii aflaţi în cazuri speciale etc.;
b. pentru studii universitare de masterat: aceleaşi documente ca pentru studiile
universitare de licenţă (inclusiv alte documente, în funcţie de situaţie) la care se
adaugă diplomă de licenţă sau echivalentă (eventual adeverinţă echivalentă).
Art.9. - Candidaţii care au fost declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul
statului, au obligaţia, ca la confirmarea locului să prezinte, după caz, diploma de
bacalaureat şi/sau diploma de licenţă, în formă originală.
Art.10. - Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România toţi
candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele
de naştere. In scopul evitării unor neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de
legitimare pe baza buletinului/cărţii/actului de identitate, se impune ca după numele din
certificatul de naştere să fie înscris (în paranteză) şi numele din certificatul de căsătorie, de
înfiere sau cel hotărât prin hotărâri judecătoreşti de schimbare a numelui sau prenumelui,
iniţiala fiind cea a prenumelui tatălui (sau, după caz, a mamei).
Art.11. - Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, dintre care numai pentru un program de studiu pot beneficia de gratuitate
(loc fără taxă).
Art.12.- Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II şi III, menţiune) la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
naţionale/internaţionale recunoscute de ministerul de resort, în cazul programelor de studii
Drept, Administraţie publică, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc subvenţionat de la
buget, fără concurs, în cadrul Facultăţii de Drept.
Art.13- (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 lei sau 100
lei + voucher (primit ca urmare a aparticipării la activitățile desfășurate de facultate
adresate candidaților) în valoare de 50 lei (pentru programul de studii de licență Științe
juridice), și de 100 lei sau 50 lei + voucher în valoare de 50 lei (pentru programul de
studii de licență Științe administrative).
(2) Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat/sesiune de admitere.
(3) Scutirea de plata taxei de înscriere nu presupune scutirea de taxă de şcolarizare.


(4) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere NU se
restituie.
(5) Voucher-ele (50 lei) vor fi prezentate în original de către candidați, în momemtul
achitării taxei de înscriere.
II.4. Desfăşurarea probei scrise de verificare a raţionamentului logicolingvistic
Art.14.- (1) Comisia de admitere din facultate repartizează candidaţii pe săli şi dispune
afişarea pe uşile sălilor şi pe pagina de internet a facultăţii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere),
cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii probei de concurs, listele cuprinzând denumirea
probei de concurs, ora începerii şi durata de desfăşurare, denumirea sălii şi clădirea în care
se află sală, lista nominală alfabetică a candidaţilor din sala respectivă.
Art.15.- În vederea desfăşurării probei scrise, preşedintele Comisiei de admitere a facultăţii
desemnează cu 24 ore înainte de începerea ei, lista de cadre didactice pentru
supravegherea candidaţilor în timpul desfăşurării probei, pe baza listelor stabilite anterior în
acest scop.
Art.16.- Comisia de admitere a facultăţii va repartiza prin tragere la sorţi supraveghetorii şi
responsabilii de sală pentru proba de concurs, în ziua desfăşurării probei respective,
astfel încât pentru fiecare sală să se asigure un responsabil de sală şi un număr suficient de
supraveghetori, în funcţie de mărimea sălii.
Art.17.- Fiecărui responsabil de sală îi vor fi predate sub semnătură: lista candidaţilor din
sala respectivă, colile de concurs, precum şi alte materiale necesare
Art.18.- Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu o jumătate de oră
înainte de începerea probei.
Art.19.- Candidaţii se aşează în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat
primeşte un chestionar de concurs tipizat, cu ştampila facultăţii, pe care îşi scrie cu
majuscule numele şi prenumele şi completează celelalte date. Colţul chestionarului de
concurs va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care
supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor
datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care
urmează a fi sigilată.
Art.20.- Candidaţii îşi ocupă locurile în bănci numai după ce au lăsat la catedră orice
materiale scrise sau obiecte în care acestea ar putea fi depozitate (cărţi, caiete, hârtii,
serviete, poşete, telefoane mobile, etc.)
Art.21.- (1) În vederea susţinerii probei de concurs candidaţii vor fi introduşi în sala de
concurs în ordinea de pe listă, fiind legitimaţi cu un act de identitate în original şi
legitimaţia de concurs.
(2) Candidaţii care nu au asupra lor documentele menţionate pot fi eliminaţi din concurs sau
pot fi supuşi unor operaţiuni suplimentare de identificare în urma cărora Comisia de admitere
a facultăţii va decide eliminarea sau rămânerea în concurs a acestora.
Art.22.- Proba de concurs va începe la aceeaşi oră în toate sălile şi se va desfăşura pe
durata aceluiaşi interval de timp.
Art.23.- Proba va cuprinde un test - grilă de verificare a competenţelor lingvistice şi a
raţionamentului logic.
Art.24.- Durata probei de concurs este de o oră de la terminarea distribuirii chestionarelor.
Art.25.-(1) Din momentul deschiderii plicului în care se află chestionarele de concurs, niciun
candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă
lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în
momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
(2) În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie
să fie însoţit permanent de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea
în sala de concurs.
Art.26.- Elaborarea subiectelor de concurs şi a baremelor de evaluare şi notare se
realizează de comisia de elaborare a subiectelor.

Art.27.- La întocmirea subiectelor şi a baremului de corectură, vor participa minimum două
cadre didactice cu pregătire corespunzătoare.
Art.28.-(1) Tragerea la sorţi a întrebărilor pentru concurs se va face în ziua desfăşurării
probei, asigurându-se intervalul de timp strict necesar pentru multiplicarea colilor de
concurs.
(2) Întrebările dintre care vor fi trase la sorţi cele pentru concurs vor fi introduse în calculator
în timp util şi vor fi păstrate în condiţii de maximă confidenţialitate.
Art.29.- Componenţa nominală a comisiei de elaborare a subiectelor se stabileşte după
încheierea înscrierii candidaţilor la concursul de admitere, prin tragere la sorţi, de către
Comisia centrală de a admitere a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, pe baza propunerii
înaintate de Comisia de admitere a Facultăţii de Drept.
Art.30.-(1) Candidaţii vor folosi pentru completarea foilor de test instrumente de scris
corespunzătoare, de culoare neagră.
(2) Marcarea răspunsurilor considerate corecte de candidat se va face prin înegrirea
completă a casetelor corespunzătoare din formularul tipizat, fără a depăşi conturul
acestora.
Art.31.- Candidaţii care în timpul desfăşurării concursului apelează la fraudă sau tentative
de fraudă dovedită vor fi eliminaţi definitiv din concurs.
Art.32- Pe durata desfăşurării probei de concurs se interzice candidaţilor să deţină asupra
lor telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive de comunicare la distanţă.
Art.33.-(1) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să
depăşească timpul stabilit, primesc alte teste tipizate.
(2) Fiecare candidat primeşte atâtea teste tipizate câte îi sunt necesare.
Art.34.- La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în
care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidaţi rămân în sală până
la predarea ultimei lucrări.
Art.35.- Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de
predare-primire a acestora.
Art.36.- Lucrările de concurs sunt preluate de responsabilul de sală şi secretizate în
prezenţa candidatului, care semnează pentru predarea lucrării.
Art.37.- După preluarea tuturor lucrărilor de concurs acestea sunt predate de responsabilul
de sală asistat de supraveghetori persoanei anume desemnate din cadrul Comisiei de
admitere a Facultăţii de Drept, care va semna de primire.
Art.38.- Baremul de evaluare şi notare va fi afişat la avizier şi publicat pe pagina de
internet a facultăţii (http://drept.ulbsibiu.ro/admitere), imediat după încheierea probei de
concurs.
II.5. Stabilirea și afişarea rezultatelor concursului
Art.39. Media generală de amitere a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică,
cu două zecimale, fără rotunjire, a notei de la proba scrisă de verificare a competenţelor
lingvistice şi a raţionamentului logic şi a mediei obţinute la examenul de bacalaureat.
Art.40.– În cazul concursului de dosare, clasificarea candidaţilor se va face luându-se în
considerare media de la examenul de bacalaureat sau de licenţă, după caz.
Art.41.- Un candidat poate fi admis doar dacă a obţinut minimum nota 5 (cinci) la testul
de verificare a raţionamentului logico-lingvistic.
Art.42.- Nota disciplinei de concurs se calculează prin conversia punctelor, cu două
zecimale, fără rotunjire.
Art.43.- Cadrele didactice care vor alcătui comisia de corectare a lucrărilor de concurs, vor
fi numite de către Comisia de admitere a facultăţii, în ziua desfăşurării probei scrise.
Art.44.- Evaluarea lucrărilor se realizează în mod independent, de minimum două cadre
didactice. Dacă pentru acelaşi test nu rezultă acelaşi punctaj, preşedintele Comisiei de
admitere a facultăţii repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate,
care, în prezenţa profesorilor evaluatori iniţiali, stabileşte nota finală a lucrării, pentru care
vor semna toţi evaluatorii implicaţi.

Art.45.- Comisia de admitere a facultăţii va asigura păstrarea în condiţii de securitate
deplină a lucrărilor de concurs.
Art.46.- Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la Proba scrisă de verificare a
competenţelor lingvistice şi a raţionamentului logic. Contestaţia se depune la sediul
facultăţii, în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor.
Art.47.- În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou.
Art.48.- (1) Soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, punctaj şi media
generală de admitere, se face de către comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din trei
cadre didactice, stabilită prin tragere la sorţi de către Comisia centrală de admitere a
Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu.
(2) Nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitivă.
Art.49.- Rezultatul rezolvării contestaţiilor se va comunica prin afişare la sediul facultăţii în
termen de 48 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art.50.- După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul
concursului de admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin
mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor.
II.6. Confirmarea locurilor şi rezultatele finale
Art.51.- Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la sediul facultăţii în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute.
Art.52.- Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare trebuie să confirme ocuparea,
în perioada 27 iulie 2017-29 iulie 2017, la secretariatul Facultăţii de Drept. La înscriere se
depune, dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
Art.53.- Dacă un candidat este declarat admis pe locurile fără taxă şi renunţă în scris la
calitatea de student, până cel târziu la data 29 iulie 2017, pentru toate domeniile universitare
de licenţa/masterat (IF sau ID/IFR), locul rămas vacant se ocupa cu primul candidat declarat
admis pe locurile cu taxă din cadrul aceleiaşi specializări.
Art.54.- Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă precum şi cei aflaţi pe listele de
aşteptare, trebuie să confirme ocuparea locului prin achitarea primei tranşe din taxa
anuală de şcolarizare (40 % din cuantumul taxei anuale de şcolarizare) la Casieria
U.L.B.S. din Bulevardul Victoriei nr. 10, şi încheierea Contractului de şcolarizare cu
universitatea, la secretariatul Facultăţii de Drept.
Art.55.- Programul pentru confirmare este în intervalul 27 iulie 2017 -29 iulie 2017, joi și
vineri între orele 9.00-15.00 iar sambătă ăntre orele 9.00-13.00. La înscriere se depune,
dacă nu există la dosarul de admitere, diploma de bacalaureat în original.
Art.56.- Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
prezentul Regulament vor intra în procedura de glisare care are loc în data de 29 iulie 2017.
Art.57.- În urma elaborării listelor finale din data de 29 iulie 2017 candidaţilor aflaţi pe listele
de aşteptare, înscrişi conform condiţiilor prevăzute in prezentul capitol, care nu vor reuşi să
ocupe un loc cu taxă, li se va restitui prima tranşă din taxa de şcolarizare achitată în
perioada confirmării locurilor.
Art.58.- Candidaţii care nu depun cererea de confirmare a locului şi/sau nu achită taxa de
şcolarizare, până la data de mai sus, se consideră retraşi şi pierd locul cu taxă ocupat prin
concurs.
Art.59. - La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, atât pe locurile
bugetate cât şi pe locurile cu taxă, vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 25 de
lei.
Art.60.- (1) Candidaţii care au achitat prima tranşă a taxelor de studii şi care în urma
reclasificării ajung să ocupe locuri fără taxă vor beneficia de restituirea sumelor achitate.
(2) Candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă, care au achitat prima tranşă a taxelor
de studii şi care decid să renunţe la locurile ocupate pe listele cu rezultatele finale ale
concursului după data de 01.10.2017, deşi s-au angajat prin declaraţii pe proprie răspundere
sau precontracte de studii să ocupe locurile nu li se vor restitui sumele achitate (deoarece
prin fapta lor aduc prejudicii altor candidaţi şi facultăţii care le-a rezervat locurile).

Art.61.- Mediile pe care le obţin candidaţii, precum şi locurile pe care ei se situează au, până
la afişarea lor, caracter secret, fiind interzisă cunoaşterea lor înainte de afişare de alte
persoane decât cele numite în Comisia de admitere.
Art.62.- Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, la sediul facultăţii, la un loc
vizibil, precum şi prin postarea pe pagina de internet a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
la secţiunea destinată admiterii (http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/) si pagina web a
Facultăţii de Drept (http://drept.ulbsibiu.ro), timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru
candidaţii admişi pe locuri fãrã taxã şi cei admişi pe locuri cu taxã), în ordinea
descrescãtoare a mediilor, în limita locurilor disponibile.
Art.63.- Se înmatriculează exclusiv pe locurile cu taxă şi studenţii care solicită
înmatricularea într-un an de studii superior.
Art.64.- La sfãrşitul fiecãrui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate în
funcţie de rezultatele obţinute la învãţãturã în anul precedent, în ordinea descrescãtoare a
mediilor pentru fiecare specializare.
III.Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile
universitare de masterat
Art.65.- Pentru ciclul de studii universitare de masterat, sistem Bologna, conform Legii
nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, concursul de admitere la Facultatea de Drept se organizează pentru următoarele
domenii şi programe de studiu de masterat:
Programul de studii
Cifra maximă de
Nr.
Domeniul de
Durata
universitare de
şcolarizare
crt.
masterat
studiilor
masterat
(ARACIS)
Drept judiciar privat
50
Instituţii de drept privat
50
1.
Drept
2 semestre român
Drept european
50
Ştiinţe penale
50
Administraţie publică
50
europeană
2.
Ştiinţe administrative 4 semestre
Managementul poliţiei
50
şi securităţii publice
III.1. Sesiuni de admitere
Art.66.- Pentru forma de şcolarizare masterat-IF, concursul de admitere se desfăşoară pe
parcursul a două sesiuni dupa cum urmează:
II.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2017)
 17-22 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor (înscrierile se fac de luni până vineri în
intervalul orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 24 iulie 2017- Interviu pentru verificarea cunostintelor de domeniu - ora 12.00;
afişarea rezultatelor interviului;
 26 iulie 2017- afişarea rezultatelor finale; depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la
rezultatele interviului;
 27 iulie 2017 - afişarea rezultatelor preliminare ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
 27-29 iulie 2017 - confirmarea locurilor, (luni până vineri în intervalul orar 9.0015.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 31 iulie 2017 - afisarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.
II.2.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2017)
 11-16 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (de luni până vineri, în intervalul
orar 9.00-15.00; sâmbăta între orele 9.00-13.00);
 18 septembrie 2017 – Interviu pentru verificarea cunostintelor de domeniu ora 12.00; afişarea rezultatelor interviului;






19 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor finale; depunerea şi soluţionarea
contestaţiilor la rezultatele interviului;
20 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor parţiale ale admiterii; depunerea şi
soluţionarea contestaţiilor la rezultatele parţiale ale admiterii;
21 - 23 septembrie 2017 - confirmarea locurilor, (între orele 09.00-15.00; sâmbăta
între orele 09.00-13.00);
25 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării
locurilor.

III.2. Pocedura de înscriere
Art.67.- Actele necesare înscrierii sunt cele prevăzute în art.8 din prezentul regulament.
Art.68.- Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 lei sau de 100
lei + voucher în valoare de 50 lei, pe domeniu indiferent de numarul programelor de studii
de masterat pentru care se face înscrierea.
III.3. Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studii
Art. 69.(1) – Concursul de admitere la studiile universitare de Masterat se va desfășura cu
două probe după cum urmează:
- Un interviu în care se va argumenta rolul programului de masterat în dezvoltarea
carierei în domeniul de studii ales;
- Un concurs de medii generale de licență, indiferent de domeniul de studii absolvit.
(2) Proba de interviu se va evalua cu Admis/Respins.
(3) Bibliografia recomandată constă în orice material bibliografic actual care susține
din punct de vedere științific prezentarea candidatului de la interviu.
IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru învăţământul la distanţă
şi cu frecvenţă redusă
Art.70.- Învăţământul la forma ID/FR este organizat numai în regim „cu taxă”, pentru
următoarele domenii de studiu si specializări:
A. Studii universitare de licenţă-ID
Programul de
Nr.
Durata
Nr.locuri
Domeniul de licenţă
studii universitare
crt.
studiilor
cu taxă
de licenţă
1.

Drept

4 ani

Drept

120

2.

Ştiinţe administrative

3 ani

Administraţie
publică

75

B. Studii universitare de masterat-IFR
Nr.
crt.

Domeniul de masterat

Durata
studiilor

Programul de
studii universitare
de masterat

1.

Drept

2
semestre

Drept
privat

2.

Ştiinţe administrative

4
semestre

Administraţie
publică europeană

judiciar

Nr.locuri
cu taxă
25

50

IV.1. Sesiuni de admitere
Art.71.- Pentru ambele forme de şcolarizare, licenţă ID şi masterat IFR- concursul de
admitere se desfăşoară pe parcursul unei singure sesiuni după cum urmează:
Nr.
Perioada
Program
Activitatea
crt.
1.
02 mai – 14 septembrie 2017 9.00-15.00 Înscrierea candidaţilor
2.
15 septembrie 2017
Ora 17,00
Proba de interviu
3.
16 septembrie 2017
9.00-15.00 Primirea şi rezolvarea contestaţiilor
4.
16 septembrie 2017
Anunţarea rezultatelor parţiale
5.
16 – 24 septembrie 2017
9.00-15.00 Confirmare locuri
5.
28 septembrie 2017
Afişarea listelor finale
IV.2. Procedura de înscriere
Art.72.- Înscrierea candidaţilor se va face pe specializări la sediul facultăţii de Drept din
Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34,respectiv la secretariatele centrelor de înscriere.
Art.73.- Actele necesare înscrierii sunt cele indicate în art. 8 din prezentul regulament.
IV.3. Clasificarea candidaţilor
Art.74.- În cadrul Facultăţii de Drept, admiterea la forma de învăţămînt la distanţă şi cu
frecvenţă redusă se face pe bază de concurs de dosare.
Art.75.- Media generală de admitere este egală cu media generală a examenului de
bacalaureat, conform Regulamentului ULBS şi a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii.
Art.76.- (1) În cazul în care candidaţii aflaţi pe ultimul loc obţin aceeaşi medie de
admitere, diferenţierea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă de Limba şi
literatură română din cadrul examenului de bacalaureat.
(2) În situaţia în care egalitatea notelor de admitere se menţine şi după aplicarea primului
criteriu de departajare, diferenţierea se va face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă
obligatorie
din
cadrul
examenului
de
bacalaureat,
specifică
filierei/profilului/specializării absolvite.
V. Dispoziţii finale
Art.77.- În urma centralizãrii confirmãrilor candidaţilor declaraţi admişi se vor afişa listele
finale ale admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universitãţii „Lucian Blaga” pentru
întocmirea deciziilor de înmatriculare.
Art.78.- Candidaţilor declaraţi respinşi, celor eliminaţi sau celor care renunţă la concurs sau
la locul obţinut prin concurs li se restituie necondiţionat dosarele de concurs, conform legii,
fără perceperea vreunei taxe, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii de
restituire.
Art.79.- Pentru admiterea la Facultatea de Drept nu se recunosc concursurile de admitere
susţinute în alte centre universitare, la alte universităţi sau la alte facultăţi din cadrul U.L.B.S.
Art.80.- Hotărârile Comisiei Centrale de admitere vor fi puse în practică de Comisia de
admitere a facultăţii şi vor fi urmate de toţi candidaţii la admitere.
Art.81.- Prezentele criterii specifice au fost în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept din data
de 27.02.2017 şi fac parte integrantă din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018, al U.L.B.S.

