
PROCEDURĂ CONFIRMARE LOCURI ADMITERE 2022 

FACULTATEA DE DREPT 

PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT CU FRECVENȚĂ (ZI)   

CONFIRMARE 

LOC BUGETAT 

în perioada 07-10 septembrie 2022 

CONFIRMARE 

LOC CU TAXĂ 

în perioada 07-10 septembrie 2022 

PASUL 1.  La sediul Facultății de Drept  

Se vor depune:  

✓ Diploma de licență în original; 

✓ diploma de Bacalaureat în original 

sau copie simplă însoțită de original 

pentru certificare*; 

✓ certificat naștere – copie însoțită de 

original pentru certificare* sau copie 

legalizată; 

✓ CI – copie; 

✓ 2 poze (dimensiune ¾)- cu numele 

scris pe fiecare poza (pe verso); 

✓ Contract de finanțare (modelul se 

preia de la sediul facultății). 

 

PASUL 2. Platforma ADMITERE ONLINE 

✓ Se achită taxa de înmatriculare în 

cuantum de (25 lei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 1. Platforma ADMITERE ONLINE 

✓ Se va achita taxa de înmatriculare (25 lei). 

PASUL 2. Platforma ADMITERE ONLINE 

✓ Se va achita prima tranșa din taxa de 

școlarizare anuală (1320 lei). 

PASUL 3.  La sediul Facultății de Drept 

Se vor depune:  

✓ Diplomă/adeverință licență în original 

- obligatoriu (sau copie simplă certificată 

pentru conformitate cu originalul/copie 

legalizată însoțită de adeverință 

depunere original la o altă instituție de 

învățământ superior); 

✓ diploma de Bacalaureat în original sau 

copie simplă însoțită de original pentru 

certificare*, copie certificată pentru 

conformitate/copie legalizată însoțită de 

adeverință depunere original la o altă 

instituție de învățământ superior, după 

caz); 

✓ certificat naștere – copie însoțită de 

original pentru certificare* sau copie 

legalizată ; 

✓ CI – copie ; 

✓ 2 poze (dimensiune ¾)- cu numele 

scris pe fiecare poza (pe verso); 

✓ Contract de finanțare (modelul se preia 

de la sediul facultății). 

* Certificarea conformității cu originalul se va efectua la sediul facultății, de către 

persoanele responsabile desemnate în acest sens. 

CONFIRMARE 

LOC ÎN AȘTEPTARE  

în perioada 07-10 septembrie 2022 - SE REZERVĂ LOCUL 

în perioada 13-14 septembrie 2022- SE CONFIRMĂ LOCUL DACĂ A FOST DECLARAT ADMIS 

 

Se va completa Declarația de menținere loc în așteptare (model mai jos) 

și se va trimite la adresa 

admitere.drept@ulbsibiu.ro 

!!!Nedepunerea declarației, în perioada dedicată confirmărilor, 
va fi interpretată drept RENUNȚARE LA LOC 

Documentele se vor depune la sediul Facultății de Drept 

mailto:admitere.drept@ulbsibiu.ro


 SALA 006 – PARTER 

Adresa: Calea Dumbrăvii, Nr.34, Sibiu, 550324, România 

Telefon: +40-(269) 23.32.95 

E-mail: admitere.drept@ulbsibiu.ro 

PROGRAM CONFIRMĂRI LOCURI BUGET 

/TAXĂ: 

07 septembrie 2022 – orele 10,00-15,00 

08 septembrie 2022 – orele 10,00-15,00 

09 septembrie 2022 – orele 10,00-15,00 

10 septembrie 2022 – orele 10,00-13,00 

PROGRAM CONFIRMĂRI  

LOCURI ÎN AȘTEPTARE: 

13 septembrie 2022 – orele 10,00-15,00 

14 septembrie 2022 – orele 10,00-15,00 

 

Declarație menținere loc în așteptare 

 

 

Subsemnatul.................................................................................. 

CNP............................................................. 

Nr. Dosar concurs: .................................... 

înscris la Facultatea de Drept,  

Programul de studii  

 DREPT  EUROPEAN – ZI 

 ȘTIINȚE PENALE – ZI 

 INSTITUȚII DE DREPT PRIVAT ROMÂN – ZI 

 ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ – ZI 

 MANAGEMENTUL ORDINII ȘI AL SIGURANȚEI 

PUBLICE – ZI 

 

 

 

declar că  

 

 Doresc  

 să îmi mențin locul în așteptare. 

  NU doresc  

 

 

 

 

 

DATA                                                                                       SEMNĂTURĂ 


