
 

 
 

 

1 
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Criterii de admitere și condiții speciale - FACULTATEA DE DREPT 

Aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 03.02.2021 

 

I. Dispoziții generale 

 

Art. 1. Prezentele criterii de admitere aplicabile în Facultatea de Drept au fost realizate cu 

respectarea dispozițiilor legale în vigoare prevăzute în Regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului de admitere la programele de studii ale Universității "Lucian 

Blaga" din Sibiu, pentru anul universitar 2021-2022  

Art. 2. Procesul de admitere desfășurat atât față în față cât și online în cadrul ULBS presupune 

utilizarea unei aplicații web ce permite înregistrarea dosarelor candidaților în cele două 

sesiuni de admitere, generarea clasamentelor, înscrierea la examinare și notarea 

probelor, gestionarea confirmărilor și a retragerilor de dosare, refacerea clasamentelor, 

emiterea rapoartelor specifice pentru afișarea rezultatelor, exportul candidaților 

validați sau admiși în aplicația de gestiune a școlarității University Management System 

(UMS) 

Art. 3. În cadrul procesului de admitere online, Facultatea de Drept  va publica, atât pe site-

urile proprii cât și pe cel al universității, informații privind modul de înscriere online, 

infrastructura de îndrumare și sprijin pentru înscrierea online aflată la dispoziția 

candidaților, rezultatul validării dosarelor candidaților, rezultatele concursurilor/ 

examinărilor precum, și rezultatele finale ale admiterii.  

Art. 4. Aplicația Admitere online utilizată de ULBS va permite configurarea și gestionarea 

sesiunilor de admitere și a concursurilor de admitere, a taxelor de înscriere, de 

înmatriculare și de școlarizare, definirea nomenclatorului de documente solicitate și a 

nomenclatorului de probe precum și toate facilitățile necesare pentru implementarea 

prin intermediul platformei a prevederilor Regulamentului.  

Art. 5. (1) Înscrierea la concursul de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență 

și de master, la toate formele de învățământ, se face online prin intermediul aplicației 

informatice Admitere online, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator 

desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând 

precizările reglementate de aplicația informatică Admitere online. 

(2) Înscrierea online se poate face fie de la domiciliul candidatului său din alte locații, fie 

din spațiile special amenajate în cadrul ULBS. Informațiile privind adresele și intervalul 

orar de funcționare a acestor spații puse la dispoziția candidaților de către ULBS pe 

perioada înscrierilor vor fi publicate pe site-ul ULBS și site-urile facultăților. 

Art. 6. Modulul Înscriere online va permite: 
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a. crearea conturilor de către candidați pentru autentificarea pe platformă,  

b. completarea online a fișei de înscriere,  

c. încărcarea documentelor solicitate la dosar precum și  

d. plata online a taxei de înscriere la admitere. 

Art. 7. După validarea dosarului, candidatul are obligația să își tipărească fișa de înscriere și 

legitimația de concurs, documente care îi vor permite accesul la etapele următoare ale 

procesului de admitere. 

Art. 8. Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul de studii în România, 

pentru candidații care și-au schimbat numele (prin căsătorie, înfiere sau hotărâri 

judecătorești), înscrierea online la concurs se va face cu numele din certificatele de 

naștere. 

Art. 9. Aplicația Admitere online permite implementarea prevederilor Regulamentului 

referitoare la candidații olimpici cu condiția ca aceștia să încarce pe platformă 

documentele justificative. 

Art. 10. Aplicația Admitere online permite înscrierea tuturor categoriilor de candidați (cetățeni 

români, cetățeni străini, etnici români, cetățeni rromi, cetățeni absolvenți ai liceelor din 

mediul rural etc.) în condițiile prevăzute de Regulament. 

Art. 11. Aplicația Admitere online permite înscrierea candidaților care au absolvit examenul de 

bacalaureat în afara României, cu condiția ca aceștia să depună la dosarul de înscriere 

documentul de plată a taxei către CNRED (https://www.cnred.edu.ro/), pentru 

echivalarea diplomei de bacalaureat 

Art. 12. Listele cu rezultatele concursului de admitere, generate de aplicația Admitere online, 

vor fi făcute publice, prin afișare pe paginile web a ULBS și ale facultăților. Aceste liste 

vor conține, pe lângă mediile generale, notele obținute de candidați la toate probele de 

concurs luate în considerare la alcătuirea mediei generale (probe scrise, orale sau probe 

practice notate; medii sau note obținute la examenele de absolvire - după caz).  

Art. 13. După afișarea listelor cu rezultatele concursului de admitere, candidații pot depune 

contestații online cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile din Regulament. 

Art. 14. Contestațiile online se depun în termenele stabilite de fiecare facultate și cu respectarea 

prevederilor Regulamentului. 

Art. 15. După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale ale concursului de 

admitere, candidații declarați admiși, trebuie să confirme ocuparea locurilor câștigate 

prin concurs, în perioadele stabilite de facultăți. 

Art. 16. Candidatul declarat admis pe un loc fără taxă, are obligația să depună diploma de 

bacalaureat, respectiv diploma licență (pentru programele de master) în original la 
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sediul facultății la care a fost admis, în termenul stabilit de către aceasta. Nedepunerea 

în termen a diplomei de bacalaureat respectiv diplomei licență (pentru programele de 

master) în original în original atrage pierderea locului dobândit prin concurs. 

Art. 17.  Candidatul declarat admis pe un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului, trebuie 

să semneze online sau la sediul facultății la care a fost admis, contractul de școlarizare 

cu taxă și să achite online contravaloarea primei tranșe din taxa de şcolarizare. În cazul 

în care candidatul a semnat online contractul de școlarizare cu taxă, se obligă să-l 

semneze olograf, în termenele stabilite de universitate, dar nu mai târziu de începutul 

anului universitar 2021-2022. 

Art. 18.  La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, vor achita online 

taxa de înmatriculare. 

Art. 19.  Candidații în așteptare pot confirma rămânerea sau retragerea din procesul de 

concurs. Vor fi eliminați din concurs și nu vor participa la reclasificarea candidaților, în 

urma perioadei de confirmare a locurilor, candidații în așteptare care nu au confirmat 

rămânerea în procesul de concurs. 

Art. 20.  La sfârșitul perioadei de confirmare online a ocupării locurilor pentru candidații 

admiși, respectiv a rămânerii în concurs pentru candidații în așteptare, aplicația 

Admitere online va realiza reclasificarea candidaților pe baza opțiunilor acestora 

(procedură denumită și "glisare"). Reclasificarea candidaților se realizează după fiecare 

sesiune de admitere, cel târziu în ziua anterioară începerii sesiunii de admitere 

următoare sau a anului universitar, după caz. 

Art. 21. În urma procesului de reclasificare realizat de aplicație se vor genera listele care stau 

la baza înmatriculării studenților în anul universitar 2021-2022. Aceste liste vor fi 

publicate pe pagina web a ULBS și ale facultăților. 

Art. 22. Pe baza listelor de admitere, prin decizia rectorului universității, se va realiza 

înmatricularea candidaților, care vor dobândi astfel statutul de student în anul 

universitar 2021-2022. Aplicația Admitere online permite transferul candidaților 

admiși în aplicația UMS. 
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II. Dispoziţii specifice 

Art. 23 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.24. Admiterea se face în limita numărului de locuri repartizate pentru fiecare domeniu, 

respectiv specializare, pentru care au optat candidaţii.  

Art.25. 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 pe bază de dosare: 

• media examenului de bacalaureat - pondere de 100% din media generală; 

b) Programul de studii Administraţie publică - concurs pe bază de dosare; 

• media examenului de bacalaureat - pondere de 100% din media generală; 

Art. 26. 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.27. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) în cazul 

studiilor de licență și respectiv 6 (șase) în cazul studiilor de master. 

 

III. Organizarea concursului de admitere, studii universitare de licenţă, forma de 

şcolarizare -IF 

  

III.1. Înscrierea candidaţilor 

Art. 28. Înscrierea se va face la următoarele domenii de studii universitare de licenţă: 

Domeniul de licenţă Durata 

studiilor 

Programul de studii 

universitare de licenţă 

Cifra maximă de 

şcolarizare 

Drept 4 ani Drept 350 

Ştiinţe administrative 3 ani Administraţie publică 100 
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 III.2. Sesiuni de admitere 

Art.29. Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Drept se organizează 

în lunile iulie 2021, în perioada 12.07.2021-29.07.2021 şi septembrie 2021, în 

perioada 06.07.2021-17.09.2021, în cadrul domeniilor pentru studii universitare - 

Drept, Ştiinţe Administrative. 

 

A. Programul de studii Drept - 4 ani/240 credite (acreditată) 

 

III.2.1. Sesiunea de vară (iulie 2021) 

• 12-17 iulie 2021 – ora 13,00 - Înscriere candidaţi 

• 13-19 iulie 2021 – Validare dosare de înscriere 

• 20 iulie 2021- Afişare rezultate parțiale ale concursului de admitere 

• 20 iulie 2021- Depunere contestații 

• 21-26 iulie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare 

• 26-28 iulie 2021- Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere 

• 29 iulie 2021 - Afișare rezultate finale admitere. 

 

III.2.2. Sesiunea de toamnă (septembrie 2021) 

• 06-09 septembrie 2021 – ora 13,00- Înscriere candidaţi 

• 07-09 septembrie 2021- Validare dosare de înscriere 

• 10 septembrie 2021 –Afişare rezultate parțiale concurs de admitere  

• 10 septembrie 2021 – Depunere contestații 

• 13-16 septembrie 2021 - Confirmare locuri  

• 17 septembrie 2021 - Afişare rezultate finale admitere. 

 

B. Programul de studii Administraţie publică - 3 ani/180 credite (acreditată) 

 

III.2.3. Sesiunea de vară (iulie 2021) 

• 12-17 iulie 2021 ora 13,00- Înscriere candidaţi  

• 13-19 iulie 2021 – Validare dosare de înscriere 

• 20 iulie 2021- Afişare rezultate parțiale ale concursului de admitere 

• 20 iulie 2021- Depunere contestații 

• 21-26 iulie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare 

• 26-28 iulie 2021- Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere 

• 29 iulie 2021 - Afișare rezultate finale admitere. 
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III.2.4. Sesiunea de toamnă (septembrie 2021) 

• 06-09 septembrie 2021 ora 13,00 - Înscriere candidaţi  

• 07-09 septembrie 2021- Validare dosare de înscriere 

• 10 septembrie 2021 –Afişare rezultate parțiale ale concursului de admitere  

• 10 septembrie 2021 – Depunere contestații 

• 13-16 septembrie 2021 - Confirmare locuri 

• 17 septembrie 2021 - Afişare rezultate finale admitere. 

 

III.3. Procedura de înscriere 

Art.30 (1) Dosarele online ale candidaţilor vor conţine următoarele documente: 

a. pentru studii universitare de licenţă: 

▪ fişa de înscriere (se va genera online și va cuprinde informațiile prevăzute de 

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la programele de 

studii ale Universității "Lucian Blaga" din Sibiu, pentru anul universitar 2021-2022 

precum și de criteriile specifice); 

▪ fotocopie/scanare diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, 

respectiv adeverință pentru absolvenţii de liceu care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2021 sau în sesiunea august-septembrie 2021, în 

care se menţionează media generală de bacalaureat, şi notele obţinute la probele 

susţinute; 

▪ fotocopie/scanare  după certificatul de naştere; 

▪ fotocopie/scanare  după certificat de căsătorie sau hotărâri judecătoreşti 

privind schimbarea numelui 

▪ fotocopie/scanare după cartea de identitate; 

▪ fotocopie/ scanare 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; 

▪ 3 fotografii -3 cm x 4 cm (lăţime x înălţime); 

▪ fotocopie/ scanare adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist 

la prima specializare, pentru studenţii care candidează pentru o a doua 

specializare; 

▪ fotocopie/ scanare 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 2021; 

▪ fotocopie/ scanare certificat de competenţă lingvistică pentru limba română 

eliberat de instituţiile abilitate de MENCS (doar pentru candidaţii străini); 

▪ fotocopie/ scanare pentru 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 
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urmate şi la regimul de finanţare a acestora, documente justificative pentru solicitanţii 

aflaţi în cazuri speciale etc.;  

b. pentru studii universitare de masterat și postuniversitare aceleaşi documente 

ca pentru studiile universitare de licenţă (inclusiv alte documente, în funcţie de 

situaţie) la care se adaugă fotocopie/ scanare diplomă de licenţă sau echivalentă 

(eventual adeverinţă echivalentă). 

Art.31. 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.32. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România toți 

candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din 

certificatele de naștere. In scopul evitării unor neînțelegeri atunci când se efectuează 

operaţii de legitimare pe baza buletinului/cărţii/actului de identitate, se impune ca 

după numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) şi numele din 

certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel hotărât prin hotărâri judecătorești de 

schimbare a numelui sau prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui (sau, după 

caz, a mamei). 

Art.33. 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.34. 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 Educației și Cercetării 

și publicate pe site-ul http://www.edu.ro, beneficiază de dreptul de a ocupa un loc 

subvenţionat de la buget, fără concurs, în cadrul Facultăţii de Drept. 

Art.35 (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 lei. 

(2) Scutirea de plata taxei de înscriere nu presupune scutirea de taxă de şcolarizare. 

(3) După efectuarea înscrierii, taxele de înscriere la concursul de admitere NU se 

restituie. 

 

III.4. Confirmarea locurilor şi rezultatele finale 

Art.36.(1) Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la sediul facultăţii în ordinea 

descrescătoare a mediilor. 

(2) 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. 



 

 
 

 

8 
 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Drept 

 
 

          (3) 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. 

Art.37. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetare trebuie să confirme ocuparea, 

în perioada 21.07.2021-26.07.2021, la secretariatul Facultăţii de Drept. La 

confirmarea locului se  va depune, diploma de bacalaureat în original. 

Art.38.Dacă un candidat este declarat admis pe locurile fără taxă şi renunţă în scris la calitatea 

de student, până cel târziu la data 26 iulie 2021, 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.39. Candidaţii declaraţi admişi în regim cu taxă, trebuie să confirme ocuparea locului 

prin achitarea primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare (40 % din cuantumul 

taxei anuale de şcolarizare) şi încheierea Contractului de şcolarizare cu universitatea 

în format online, urmând să depună contractul la secretariatul Facultății pana la data 

de 01.10.2021. 

Art.40. Candidaţii aflaţi pe listele de aşteptare, care doresc să rămână în continuare în 

concursul de admitere trebuie să completeze on-line obligatoriu o cerere, în acest 

sens, în perioada de confirmare a locurilor (21.07.2021-26.07.2021), urmând să 

confirme locul cu taxă (dacă acest loc va fi declarat vacant), în termen de 48 de ore 

de la data afișării listelor finale de admitere, prin achitarea primei tranşe din taxa 

anuală de şcolarizare (40 % din cuantumul taxei anuale de şcolarizare) şi 

încheierea Contractului de şcolarizare cu universitatea. 

Art.41. Candidaţii care nu depun cererea de confirmare a locului cu taxă sau în așteptare 

şi/sau nu achită taxa de şcolarizare, în termenele prevăzute, vor fi considerați retraşi şi 

pierd locul ocupat prin concurs. 

Art.42. La confirmarea locului ocupat prin concurs, toţi candidaţii admişi, atât pe locurile 

bugetate cât şi pe locurile cu taxă, vor achita taxa de înmatriculare. 

Art.43. (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 01.10.2021, deşi s-au angajat prin declaraţii pe 
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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.44. Mediile cu care intra în concurs 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.45. 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 fără taxă şi cei admişi pe locuri cu taxă), în ordinea 

descrescătoare a mediilor, în limita locurilor disponibile. 

Art.46. La sfârşitul fiecărui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate în funcţie 

de rezultatele obţinute la învățătură în anul precedent, în ordinea descrescătoare a 

mediilor pentru fiecare specializare. 

 

IV. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de 

masterat 

Art.47. 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: 

 

Domeniul de 

masterat 

Durata 

studiilor 

Programul de studii 

universitare de masterat 

Cifra maxima 

de școlarizare 

Drept 2 sem Instituţii de drept privat român 75 

Drept european 75 

Ştiinţe penale 75 

Științe 

Administrative 

4 sem Administraţie publică europeană 50 

Managementul ordinii şi 

siguranței publice 

50 

 

IV.1. Sesiuni de admitere 

Art.48. Pentru forma de şcolarizare masterat-IF, concursul de admitere se desfăşoară pe 

parcursul a două sesiuni după cum urmează: 

 Sesiune unică 
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• 12 iulie – 01 septembrie 2021 ora 13,00 - Înscriere candidaţi  

• 13 iulie – 01 august 2021– Validare dosare 

• 25 august – 01 septembrie 2021 – Validare dosare 

• 02 septembrie 2021 – Evaluare Probă Interviu  

• 03 septembrie 2021 - Afişare rezultate interviu 

• 06 septembrie 2021 – Afișare rezultate parțiale concurs admitere 

• 07 - 10 septembrie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare 

• 13-14 septembrie 2021- Confirmare locuri în așteptare rezervare prin cerere 

• 16 septembrie 2021 - Afişare rezultate finale admiterii. 

 

IV.2. Procedura de înscriere 

Art.49. Actele necesare înscrierii sunt cele prevăzute în art. 30 din prezentul regulament. 

 

Art.50. Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 lei. 

IV.3. Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studii 

Art. 51.(1) Concursul de admitere la studiile universitare de Masterat se va desfășura cu două 

probe după cum urmează: 

- Un interviu informal 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. 

(4) În cazul în care candidaţii aflaţi pe ultimul loc obţin aceeaşi medie de admitere, 

diferenţierea se va face în funcţie de media generală a examenului de bacalaureat. 

Art. 52. (1) Interviul se va desfășura sub formă scrisă. Prezentarea candidatului va răspunde 

la următoarelor cerințe legate de competenţe şi aptitudini de comunicare: 

• Motivaţia alegerii domeniului de master şi a programului  

• Preocupările în domeniul cercetării în cadrul studiilor de licenţă (tema lucrării de 

licenţă, domeniul / domeniile de specialitate)  

• Argumente legate de locul de munca ocupat in prezent sau vizat pentru viitor; 

• Alte aspecte considerate de candidat care pot demonstra competențele sau 

preocupările științifice și practice în domeniul de studii ales. 

        (2) Evaluarea prezentării de interviu va urmării: 
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• Capacitatea de exprimare corectă, coerentă și nuanțată în limba română, fluența 

exprimării;  

• Capacitatea de sinteză a informaţiilor; 

• Verificarea preocupărilor anterioare din punct de vedere al parcursului 

educațional și profesional al candidatului; 

• Motivația înscrierii la programul de studii universitare de master ;  

• Capacitatea/ Preocupările candidatului pentru autoperfecționare și învățare 

continuă. 

(3) Prezentare nu va depăși 5 pagini scrise cu caractere de 14 la un rând, Times 

New Roman, cu diacritice. 

(4) Prezentarea va fi postată pe platforma ADMITERE ONLINE în perioada 

înscrierii candidatului.  

 

V. Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru învăţământul la distanţă şi cu 

frecvenţă redusă 

Art.53. Învăţământul la forma ID/IFR este organizat numai în regim „cu taxă”, pentru 

următoarele domenii de studiu si specializări: 

 

A. Studii universitare de licenţă-ID 

Domeniul de licenţă Durata studiilor Programul de studii 

universitare de licenţă 

Nr. locuri cu 

taxă 

Drept 4 ani Drept 150 

Ştiinţe administrative 3 ani Administraţie publică 100 

 

B. Studii universitare de masterat – IFR 

Domeniul de 

masterat 

Durata studiilor Programul de studii 

universitare de masterat 

Nr. locuri cu 

taxă 

Ştiinţe 

administrative 

4 sem Administraţie publică 

europeană 

50 

 

V.1. Sesiuni de admitere 

Art.54. Pentru ambele forme de şcolarizare, licenţă ID şi masterat IFR- concursul de 

admitere se desfăşoară pe parcursul unei singure sesiuni după cum urmează: 
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Calendar admitere programe de studii de licență -ID: 

• 01martie  – 12 iulie 2021 – Preînscriere/ Informare candidaţi 

• 12 iulie – 01 septembrie 2021 – ora 13,00 - Înscriere candidaţi 

• 13 iulie – 02 septembrie 2021 - Validare dosare 

• 06 septembrie 2021 - Afișare rezultate parţiale 

• 06 septembrie 2021 - Depunere și rezolvare contestaţii 

• 07-10 septembrie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare 

• 13-14 septembrie 2021 - Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere 

• 16 septembrie 2021 - Afişare liste finale admitere. 

Calendar admitere programe de studii de masterat -IFR: 

• 01martie – 12 iulie 2021 – Preînscriere/ Informare candidaţi 

• 12 iulie – 01 septembrie 2021 – ora 13,00 - Înscriere candidaţi 

• 13 iulie – 02 septembrie 2021 - Validare dosare 

• 02 septembrie 2021 – Evaluare probă de interviu 

• 03 septembrie 2021 - Afișare rezultate interviu 

• 06 septembrie 2021 - Afisare rezultate parțiale 

• 07-10 septembrie 2021 - Confirmare locuri admiși și rezervare loc în așteptare 

• 13-14 septembrie 2021 - Confirmare locuri în așteptare rezervate prin cerere 

• 16 septembrie 2021 - Afişare liste finale admitere 

 
V.2. Procedura de înscriere 

Art.55. Înscrierea candidaţilor se va face în sistemul de Admitere online și va respecta 

prevederile art. 30, 31, 32, 41 pentru programele de studii de licență, respectiv 49, 50, 

51, 52 pentru programele de studii de masterat. 

V.3. Clasificarea candidaţilor 

Art.56. În cadrul Facultăţii de Drept, admiterea la forma de învăţământ la distanţă şi cu 

frecvenţă redusă se face pe bază de concurs de dosare, în cazul programelor de 

studii de licență -ID, respectiv interviu și concurs de dosare, în cazul programelor 

de studii masterale - IFR. 

Art.57. (1) Pentru programele de studii de licență -ID, media generală de admitere este egală 

cu media generală a examenului de bacalaureat, conform Regulamentului ULBS şi 

a normelor aprobate de Consiliul Facultăţii. 
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                   (2) Pentru programele studiile universitare de masterat –IFR, concursul de admitere, 

se va desfășura cu două probe după cum urmează: 

• Un interviu (evaluat cu Admis/Respins) în care se va argumenta rolul 

programului de masterat  în dezvoltarea carierei în domeniul de studii ales. (a 

se vedea art 52) 

• Un concurs de medii generale de licență, indiferent de domeniul de studii 

absolvit. 

• Bibliografia recomandată constă în orice material bibliografic actual care 

susține din punct de vedere științific prezentarea candidatului de la interviu 

 Art.58. (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, pentru programele de 

studii de licență, respectiv media generală a examenului de bacalaureat, pentru 

programele de studii de masterat. 

         (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. 

 

VI. Dispoziţii finale 

Art.59. În urma centralizării confirmărilor candidaţilor declaraţi admişi se vor afişa listele 

finale ale admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universității „Lucian Blaga” 

pentru întocmirea deciziilor de înmatriculare. 

Art.60. 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.61. 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.62. 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.63.  Prezentele criterii specifice au fost aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept 

din data de 03.02.2021 şi fac parte integrantă din Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a concursului de admitere pentru anul universitar 2021-2022, al U.L.B.S. 

 

 

           Decan,                                                                                 Secretar Comisie Admitere FD 

Conf. univ. dr. Sebastian Spinei                                         Lector univ. dr. Andreea Dragomir 


