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REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE LA  
FACULTATEA DE DREPT  

 
Capitolul I  

 
NORME DE ORGANIZARE ŞI CRITERII DE ADMITERE 

 
 
 Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011 admiterea în 
învăţământul superior de stat se face prin concurs. 
 
 Art. 2. - Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul deadmitereeste 
organizat de Universitatea din Craiova pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, respectiv Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
nr. 3331/04.03.2009 şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul Universităţii. 
 
 Art. 3. - Consiliul Facultăţii de Drept aprobă componenţa Comisiei de admitere, în 
vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere.  

 
Art. 4. - Comisia de admitere a facultăţii ia măsuri pentru: asigurarea materialelor şi 

resurselor umane necesare pentru admitere, pentru aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor 
informaţiilor privitoare la concurs şi realizează toate activităţile pe care le implică desfăşurarea 
admiterii, sub îndrumarea şi cu sprijinul Comisiei de admitere a Universităţii.  
 Comisia de admitere răspunde pentru legalitatea, corectitudinea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a concursului de admitere la Facultatea de Drept. 
 
 Art. 5. – Condiţiile, criteriile şi procedura de concurs sunt stabilite de Universitatea din 
Craiova, la propunerea Facultǎţii de Drept. 
 Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, admiterea la Facultatea de Drept, se va 
desfăşura prin concurs, care va consta în susţinerea unei probe scrise, tip grilǎ, la disciplina 
“Limba românǎ”, conform programei şi bibliografiei comunicate mai jos. 
 

Art. 6. - Pentru locurile cu taxǎ şi pentru locurile de la buget specializarea  
Administraţie Publică, admiterea se va desfasura, ca şi pâna în prezent, prin concurs pe baza de 
dosar. 
   

Art. 7. -Selecţia candidaţilor absolvenţi de liceu se face în ordinea descrescătoare a 
mediei generale obţinute. 
Media de admitere este calculatǎ ca fiind media de la examenul de bacalaureat. 
 

Art. 8. - În cazul în care, pentru ultimul loc repartizat, există mai mulţi candidaţi cu 
medie egală, se va proceda la departajarea lor pe baza aplicării succesive a criteriilor subsidiare 
de departajare.  
 Pentru concursul de admitere aceste criterii sunt: 
- Nota obţinutǎ la proba “Limba româna”, la examenul de bacalaureat. 
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 Art. 9. - Candidaţii care au obţinut în unul din ultimii doi ani de studii premiul I, II sau 
III la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, pot fi primiţi fără admitere, în cadrul 
numărului de locuri aprobate de minister sau pe locuri cu taxă, în conformitate cu Regulamentul 
de admitere al Universitǎţii din Craiova. 
   
 Art. 10. - Locurile pentru care se organizează concurs de admitere, la Facultatea de 
Drept sunt: locuri finanţate de la bugetul de stat şi locuri cu taxă de studii. 
   
 Art. 11. - De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii aflaţi sub „linia 
de admitere” în ordinea descrescătoare a mediilor. Opţiunea pentru locurile cu taxă trebuie  
menţionată expres  în cererea de înscriere. Opţiunea pentru locurile cu taxă nu se poate formula 
după încheierea înscrierii.  
 

Capitolul II  
 

DATA CONCURSULUI ŞI PERIOADA DE ÎNSCRIERE 
 
 

 Art. 12. - Pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept se va organiza o sesiune 
sau două sesiuni în conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății, care va decide acest lucru. 
Eventualele locuri neocupate se anuleazǎ. 
 
 Art. 13. - Concursul de admitere la Facultatea de Drept se va desfăşura în luna iulie. 
În situația în care  Consiliul Facultății decide organizarea celei de-a doua sesiuni, aceasta va avea 
loc în luna septembrie. 
 
 Art. 14. - Perioada de înscriere va fi stabilită de către Consiliul Facultății . 
 Art. 15. - Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se organizează de către 
secretariatul Facultǎţii de Drept, sub îndrumarea Comisiei de admitere a facultăţii. Procedura de 
înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi: 
a. Completarea fişei de înscriere 
b. Achitarea taxelor de înscriere. 
c. Validarea dosarului de către comisia de admitere . 
 

 
 
 

Capitolul III 
 

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE LA  
CONCURS 

 
 

 Art.16. - Se poate înscrie la concursul de admitere, la Facultatea de Drept, orice cetăţean 
al României, care este absolvent de liceu, cu examen de bacalaureat sau alt examen echivalent 
acestuia. 
 
 Art. 17. - Un candidat poate participa concomitent, la admiterea la mai multe specializări 
din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis la o 
singură universitate, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat. 
 Candidatul admis la mai multe universităţi trebuie să opteze pentru aceea la care doreşte 
să fie subvenţionat de la bugetul de stat prin prezentarea dosarului, cu actele în original. 
Termenul de depunere a actelor, în original, la Facultatea de Drept este stabilit în calendarul 
admiterii. 
 



 Art.18 - Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, înmatriculaţi în anii 
precedenţi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor, 
beneficiază de subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din 
durata de studiu a noii specializări, anii de studiu cu finanţare de la buget la specializarea 
iniţială). 
 Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua 
specializare poate fi studiată cu finanţare de la bugetul de stat. 
 
 Art.19 - Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat care au fost admişi, în 
anii precedenţi, pe locuri cu taxă, se pot prezenta la concursul de admitere, în vederea trecerii în 
regim fără taxă, la aceeaşi specializare în numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat, 
dacă au fost declaraţi admişi, urmând a fi înmatriculaţi în anul I de studiu, fără recunoaşterea 
examenelor promovate pe perioada studiilor  universitare. 
 
 Art.20 – Absolvenţii, cu sau fără diplomă de licenţă, ai învăţământului public şi privat au 
dreptul să se prezinte la concursul de admitere pentru studiul unei noi specializări, după cum 
urmează:  

a) daca prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va 
fi în regim cu taxă; 

 b) dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învăţământul particular sau cel 
de stat, cea de a doua specializare va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele 
admiterii. 
 
 Art. 21 - Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor plăti 
o taxă de înscriere Cuantumul taxei de admitere este stabilit de Senatul Universității din 
Craiova. 
Taxa de înscriere se achită la sediul facultăţii. 
 
 Art. 22 - Sunt scutiţi de plata taxei de admitere: 

- copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat) 
- angajaţii şi copii angajaţilor Universităţii din Craiova 
- orfanii de ambii părinţi 
- copii proveniţi din Casele de plasament. 

 Scutirile de la plata taxei de admitere se acordă numai pentru înscrierea la un singur 
concurs de admitere din aceeaşi sesiune. 

 
 Art. 23. - Candidaţii pot participa la mai multe concursuri de admitere, caz în care plata 
taxelor de înscriere se face pentru fiecare concurs.  
 

Capitolul IV 
 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
 LA CONCURS  

 
 

 Art. 24. - Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere în care vor 
menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Se va atrage 
atenţia candidaţilor în mod deosebit cu privire la, forma de învăţământ (cu frecvență sau FR) şi 
regimul de finanţare a locurilor pentru care optează.  
 Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale pot opta să candideze pe locurile 
separate, alocate acestora.  
 În cazul în care optează pentru a candida pe aceste locuri, candidaţii respectivi vor face în 
cererea de înscriere menţiunea “locuri pentru rromi”. De asemenea, în cererea de înscriere 
candidatul va menţiona naţionalitatea sa. Un candidat nu se poate înscrie, în acelaşi timp, pe 
locurile pentru minorităţi şi pe locurile oferite tuturor candidaţilor. 



 Apartenenţa la o minoritate naţională se declară de către candidat în cererea de înscriere, 
pe răspundere proprie.  
  În cererea de înscriere, candidaţii vor declara sub semnătură proprie, că au luat la 
cunoştinţă faptul că, în situaţia în care sunt declaraţi admişi, au obligaţia de a confirma locul pe 
care au fost admişi, prin completarea cererii de înscriere în anul I până la data stabilită în 
calendarul admiterii, în caz contrar, considerându-se că au renunţat la locul obţinut. 
 
 Art. 25. - La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: 

 
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată; 
absolvenţii de liceu din promoţia anului curent pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o 
adeverinţă tip, din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, 
menţionându-se media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 
valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; 
- foaia matricolă de absolvire a anilor de liceu, în original sau copie legalizată; 
- adeverinţă de la facultatea unde se află originalele actelor de studii, pentru candidaţii care 
depun actele de studii, în copii legalizate; 
- certificatul de naştere în copie legalizată, legalizarea putându-se efectua şi de către comisia de 
admitere a facultăţii, dacă se prezintă originalul; 
- adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale 
sau medicul de familie; 
- cartea de identitate sau buletinul de identitate în copie (şi originalul pentru verificarea datelor 
completate în fişa de înscriere); 
- patru fotografii tip buletin de identitate; 
- adeverinţa din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de 
decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată, pentru 
studenţii care doresc să urmeze un nou domeniu de studiu; 
- acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul 
de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de 
ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă 
pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform 
statutului personalului didactic); copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxelor de 
înscriere la concursul de admitere în învăţământul superior, o singură dată, pentru fiecare ciclu 
de studii universitare; 
- chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere  
- pentru candidaţii de etnie rromă - o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a 
rromilor, din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă; 
- candidaţii de etnie rromă vor depune o cerere de intenţie la Rectoratul Universităţii din Craiova 
(la secretarul şef al universităţii, camera 424). Vor completa dosarul de admitere, se vor înscrie 
la Registratura Universităţii şi apoi la facultate; 
- dosar plic. 

 
 Art. 26. - Personalul secretariatului facultăţii va verifica întocmirea corectă a cererii de 
înscriere, anexarea actelor necesare şi plata taxei de înscriere, după care va înregistra înscrierea 
candidatului şi îi va elibera legitimaţia de concurs.  

Este interzisă înscrierea candidaţilor care nu prezintă toate actele necesare pentru 
înscriere.  
 

Capitolul V 
SUSŢINEREA EXAMENULUI 

 
Art. 27. – Pentru locurile finantate de la bugetul de stat, admiterea la Facultatea de 

Drept, specializarea Drept, se va desfasura prin concurs, care va consta în sustinerea unei probe 
scrise, tip grila, la disciplina “Limba româna”, conform programei si bibliografiei comunicate 
mai jos. 



 
Art. 28. –Din manualele de limba si literatura româna pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a 

si a XII-a, se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de 
punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si 
morfosintactic. 
Programa detaliata a problemelor de limba româna este cea aprobata si publicata de M. E. C. I. 
pentru admiterea în liceu (tezele cu subiect unic la limba româna) si pentru bacalaureat.  
 

Art. 29. –Se vot utiliza, în afara manualelor scolare, urmatoarele lucrari: 
• Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române (DOOM2) Editura 
Academiei, editia 2005; 
• Dictionarul explicativ al limbii române, editat de Academia Româna si Institutul de 
Lingvistica "Iorgu Iordan", editia a II-a, 1998; 
• Dictionar de sinonime al limbii române, Editura Academiei Române, 1982 (autori Luiza 
Seche, Mircea Seche) (sau editii ulterioare); 
• Dictionar de neologisme, Editura Academiei, editia a III-a, 1986 (autori: Florin Marcu, 
Constantin Maneca) (sau editii ulterioare). 

 
Art. 30. – Sustinerea examenului tip grila va avea loc pe data programată în calendarul 

admiterii. 
 
Art. 31. – Afisarea rezultatelor la examenul tip grilă va avea loc pe data programată în 

calendarul admiterii. 
. 

 
 
 
 

Capitolul VI 
 

STABILIREA ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 
 

Art. 32. - Pentru locurile cu taxă, după încheierea perioadei de înscriere se trece la 
prelucrarea informatizată a datelor. Aceasta presupune calcularea mediei generale de admitere a 
fiecărui candidat şi întocmirea listelor în ordinea descrescătoare a mediilor. 
 

Art. 33. - Activităţile comisiei de admitere a Facultatea de Drept se vor desfăşura în 
spaţii anume destinate, în care accesul altor persoane va fi cu desăvârşire interzis. 
 
 Art. 34. - Media generală a fiecărui candidat se calculează ca media de la examenul de 
bacalaureat.  
  
 Art. 35. - Mediile finale obţinute de candidaţi la concurs sunt valabile pentru stabilirea 
ordinii de clasificare numai la facultatea, profilul şi, după caz, specializarea şi forma de 
învăţământ la care au candidat (pe care au menţionat-o în fişa de înscriere). 
 
 Art. 36. - Comisia de admitere a Facultǎţii de Drept centralizează rezultatele concursului 
de admitere şi le înaintează de îndată Comisiei de admitere a Universităţii din Craiova, sub 
semnătura preşedintelui comisiei de admitere din facultate. 
 
 Art. 37. - Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de 
admitere a Universităţii, se aduc la cunoştinţă publică, sub semnătura preşedintelui Comisiei de 
admitere a Universităţii din Craiova, prin afişare imediată la avizierul Facultǎţii de Drept, la loc 
vizibil şi permanent, cu menţionarea datei şi orei afişării, precum şi pe site-ul facultăţii: 
http://drept.ucv.ro. 

http://drept.ucv.ro.


 Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări, ordonaţi descrescător 
după media generală (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi, (pentru 
toate specializările concursului) ordonaţi alfabetic.  
  
 Art. 38. – În legătură cu rezultatele concursului se pot depune contestaţii, în termen de 
maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.  
 Termenul de depunere a contestaţiilor şi locul unde se depun acestea se comunicǎ, prin 
afişare la avizierul admiterii, imediat după afişarea rezultatelor concursului. 
  Rezultatul rezolvării contestaţiilor se comunicǎ, prin afişare, în termen de 48 de ore de la 
încheierea termenului de depunere a contestaţiilor. 
 
 Art. 39. - Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie formată din trei cadre 
didactice din cadrul comisiei de admitere a facultăţii. 
  

Art. 40. - Contestaţiile vor fi admise dacă se constată o eroare materială de calcul a 
mediei generale de admitere.  
 
 Art. 41. - În cazul în care se constată o eroare materială de calcul, comisia de rezolvare a 
contestaţiilor propune spre validare Comisiei de admitere pe Universitate, noua medie generală 
de admitere, a candidatului respectiv. 

Validarea modificării mediei iniţiale de către Comisia pe Universitate atrage după sine 
aducerea candidatului respectiv pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a 
candidaţilor în ordinea mediilor (folosind toate criteriile suplimentare specifice), cu toate 
consecinţele care urmează pentru el.  
 Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student, dacă în noul 
clasament, el se găseşte pe o poziţie anterioară sau întru-totul identică ultimului candidat admis 
iniţial. 
 Indiferent de modul de soluţionare a contestaţiilor, situaţia celor iniţial declaraţi admişi 
nu se modifică. 

Art. 42. - Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei 
de admitere pe facultate.  
 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. 
 

Capitolul VII 
CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI. REDISTRIBUIREA. DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 43. – Fiecare candidat trebuie să confirme în scris şi prin depunerea actelor în 

original, până la data stabilită în calendarul admiterii, dacă ocupă sau nu locul pe care a fost 
declarat admis. 

Pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă, confirmarea este validată de achitarea 
primei rate din taxa de şcolarizare, până la aceeaşi dată.. Retragerea după această data are drept 
urmare nerestituirea ratei. 
 
 Art. 44. -Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu pentru anul 
universitar in curs, prin decizia Rectorului Universităţii, pentru fiecare categorie de candidaţi.  
 Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere. 
 Art.45. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă, pot formula cerere de redistribuire 
pe locurile bugetate rămase vacante ca urmare a neconfirmării de către candidaţii declaraţi iniţial 
admişi. 
 În măsura în care doresc să îşi păstreze locul cu taxă obţinut, în eventualitatea neobţinerii 
unui loc bugetat, este obligatorie confirmarea locului cu taxă prin plata primei tranşe din taxa de 
şcolarizare. În cazul în care în urma redistribuirii candidatul ocupă un loc bugetat, taxa se 
restituie. 



 Art. 46. Candidaţii declaraţi respinşi care optează pentru ocuparea unui loc cu taxă vor 
depune o cerere de redistribuire până la data stabilită în calendarul admiterii. Cererea se va 
depune chiar dacă în fişa de înscriere s-a formulat opţiunea pentru locurile cu taxă. 

O dată cu cererea se va depune şi dovada de achitare a primei tranşe din taxa de 
şcolarizare pentru forma de învăţământ pentru care optează. Taxa anuală de şcolarizare este 
plătibilă în 3 tranşe, cuantumul ei fiind stabilit de Senatul Universității din Craiova. 

 Sunt exceptaţi de la prevederile alineatului anterior candidaţii care au fost admişi pe 
locuri cu taxă, dar doresc să beneficieze de redistribuire numai dacă ajung să ocupe locuri 
bugetate. Participarea la redistribuire în acest caz (fără achitarea primei tranşe din taxa de 
şcolarizare) implică renunţarea la posibilitatea de a mai ocupa un loc cu taxă. 

Candidaţii care au depus cerere de redistribuire vor ocupa locurile rămase vacante ca 
urmare a neconfirmării lor de către candidaţii declaraţi iniţial admişi, în ordinea mediilor 
obţinute la concursul de admitere, în cadrul specializării şi a categoriei de locuri pentru care au 
concurat. 

Art. 47. - În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe concursuri 
(facultăţi, specializări), acesta poate opta pentru păstrarea (dobândirea) calităţii de student la una 
sau două specializări. 
 Candidatul trebuie să declare, în scris, până la data stabilită în calendarul admiterii 
dacă ocupă sau nu locul pentru care a fost admis. 
 Art. 48. - Dacă un candidat admis renunţă la calitatea de student dobândită prin concurs, 
locul rămas liber se ocupă în ordine, după următoarele criterii: 

a) cu unul dintre candidaţii reuşiţi cu media generală egală cu cea a ultimului candidat 
declarat admis, cu aplicarea criteriilor suplimentare; 

b) cu primul dintre candidaţii declaraţi admişi pe categoria de locuri imediat următoare, 
în ordinea opţiunilor; 
 c) cu primul dintre candidaţii declaraţi respinşi (parcurgând lista în ordinea 
descrescătoare a mediilor şi a criteriilor suplimentare), care are media mai mare sau egală cu 
media minimă admisibilă stabilită de facultate; 

d) locurile neocupate se anulează. 
 Art. 49. - Candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere trebuie să se înscrie în 
anul I şi – în cazul candidaţilor admişi pe locuri cu taxă – să plătească prima tranşă din taxa de 
şcolarizare până la data stabilită în calendarul admiterii, sub sancţiunea pierderii locului obţinut 
prin admitere. 
 Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior particular, cu specializări acreditate sau 
autorizate să funcţioneze provizoriu, care au fost declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la 
bugetul de stat, în urma admiterii, la aceeaşi specializare, pot beneficia de recunoaşterea studiilor 
efectuate, în conformitate cu prevederile Regulamentului facultăţii, senatul universitar stabilind 
anul în care vor fi înmatriculaţi, precum şi eventualele examene de diferenţă.  

 
Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi 

Ştiinţe Administrative din data de 26 februarie 2010, a fost revizuit în şedinţa Consiliului 
Facultăţii de Drept și Științe Sociale din data de 29.11.2013 și actualizat în ședința Consiliului 
Facultății de Drept din data de 12.05.2016. 

 


