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Criterii de selecţie / admitere la programele de studii de LICENŢĂ 

anul universitar 2021-2022 

 

Programul de studii 

Număr maxim 
de studenți 
care pot fi 
școlarizați 

(HG 615/2017) 

Tipul de concurs 
şi/sau 

proba/probele de 
concurs 

Criteriul/criteriile de selecţie 
şi/sau 

Modul de calcul al notei/mediei 
de admitere 

Drept –IF 350 
Concurs  de admitere 

pe bază de dosare  
Media examenului de bacalaureat - 
pondere de 100% din media generală; 

Drept –ID 150 
Concurs  de admitere 

pe bază de dosare  
Media examenului de bacalaureat - 
pondere de 100% din media generală; 

Administraţie publică -IF 
 

100 
Concurs  de admitere 

pe bază de dosare  
Media examenului de bacalaureat - 
pondere de 100% din media generală; 

Administraţie publică -
ID 

 
100 

Concurs  de admitere 
pe bază de dosare  

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

 

  Calendarul concursului de admitere- învăţământ cu frecvenţă - IF 

Concurs de admitere pe bază de dosare 
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. 

 

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. 

Calendarul concursului de admitere - învăţământ la distanţă - ID 

Concurs de admitere pe bază de dosare 

• 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. 

Legendă: IF = învăţământ cu frecvenţă 

   IFR = învăţământ cu frecvenţă redusă 

                 ID = învăţământ la distanţă 

Pentru alte detalii accesaţi site-ul facultăţii la adresa: http://drept.ulbsibiu.ro. 

http://drept.ulbsibiu.ro/
http://drept.ulbsibiu.ro/

