
  ADMITERE 2022  

 
FACULTATEA DE DREPT 

organizeaza 

CONCURS DE ADMITERE 

la urmatoarele programe: 
 
 

 I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, DURATA 4 ANI (240 ECTS): 
 

Domeniul de 

licenta 

 

Programul de studii 

universitare de 

licenta 

 

Acreditare 
 

Forma de 

invatamant 

 

Cifra de 

scolarizare 

 

Drept Drept A IF 200 
 

Drept Drept A IFR 125 

 
 

 II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, DURATA 1 AN (60 ECTS): 

Domeniul Programul de studii Acreditare Forma de Cifra de 

de studii universitare de invatamant scolarizare 

universitare master  pe 

de master domeniu 

 

Drept Drept intern si 

international al 

mediului 

A IF 250 
 

Drept social roman si 

european 

A IF 

Stiinte penale si 

criminalistica 

A IF 

Dreptul informatiilor 

si al securitatii 

private 

A IF 

Drept international si 

dreptul Uniunii 

Europene 

A IF 

Dreptul international 

si european al 

afacerilor 

Instituţii de drept 

privat 

A 

 

 

A 

 

IF 

 

 

IF 

    

          NOU 

 



 

 

INSCRIERILE se fac in perioada MAI - SEPTEMBRIE 

dupa urmatorul program: 

 

 
29 IULIE - 26 SEPTEMBRIE - SESIUNEA a II-a (MASTER) 

- AFISARE REZULTATE ADMITERE 26 SEPTEMBRIE. 

 
- de LUNI pana VINERI intre orele 08.00-16.00 

 
ON-LINE sau la SEDIILE DE INSCRIERE ale universitatii. 

 
Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 150 lei. 

 

Pentru informatii detaliate consultati pagina: https://www.ueb.ro/admitere/ 
 
 

 

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENTA: 

 
ADMITEREA la studiile universitare de LICENTA, 

organizata la formele de invatamant cu frecventa sau cu frecventa redusa, 

se va realiza prin concurs, pe baza mediei obtinuta la examenul de bacalaureat. 
 
 
 
 

MODALITATEA DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII 

UNIVERSITARE DE MASTER: 

 
 

ADMITEREA la studiile universitare de MASTER 

se realizeaza in baza evaluarii cunostintelor specifice ale candidatilor, 

prin proba interviu si a mediei obtinuta la examenul de licenta / diploma. 

 

 
PROBA INTERVIU ADMITERE MASTER 2022  

http://www.ueb.ro/admitere/
https://www.ueb.ro/drept/files/PROBA%20INTERVIU%20MASTER_2021.pdf


CE POT FACE DUPA TERMINAREA FACULTATII? 

Ocupatii posibile prevazute in C.O.R. (Clasificarea Ocupatiilor din Romania): 

 

ANUNT IMPORTANT!!! 
 
 

 ACHITAREA RATEI I: 

- 1.000 lei - studii universitare de licenta 
- 1.000 lei - studii universitare de master 

 
se va face astfel: in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor 

 
– pentru sesiunea IULIE 2022, studii universitare de licenta - pana cel tarziu la 05 august 2022 
– pentru sesiunea IULIE 2022, studii universitare de master - pana cel tarziu la 05 august 2022 

 

Neachitarea primei rate, la termenul prevazut mai sus, atrage pierderea calitatii de admis, 
iar locul devenit vacant va fi repartizat, dupa caz, fie urmatorului candidat din lista celor care nu 
au fost declarati eligibili, fie pentru sesiunea din septembrie 2022, in functie de numarul de 
locuri alocate programului de studiu. 

 
– pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2022, studii universitare licenta - pana cel tarziu la 30 
septembrie 2022 
– pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2022, studii universitare de master – pana cel tarziu la 30 
septembrie 2022 

 
Candidatii admisi sunt rugati sa completeze: 

 numele, asa cum apare in certificatul de nastere (in cazul schimbarii numelui, se va trece 
si numele actual); 

 CNP-ul; 
 Facultatea; 
 programul de studii; 
 forma de invatamant (if, ifr); 
 anul de scolarizare pentru care este taxa. 

 
Copia după documentul de achitare va fi transmisă pentru 

confirmarea plăţii la următoarea adresă de e-mail: 
drimer.ueb@gmail.com 

 
 

 

 

Drept - Ocupatii posibile conform C.O.R.  

https://www.ueb.ro/drept/admitere/anunt_prima_rata_drept_sept2020.pdf
mailto:drimer.ueb@gmail.com
https://www.ueb.ro/drept/files/Drept_Ocupatii_posibile_conform_COR.pdf

