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REGULAMENT
privind desfăşurarea concursului de ADMITERE în
învăţământul superior în anul universitar
2010/2011

I. DISPOZIŢII GENERALE
Concursul de admitere în învăţământul superior la Facultatea de Drept “Simion Bărnuţiu”
din Sibiu se organizează în lunile iulie şi septembrie 2010 pentru toate formele de învăţământ
(licenţă zi şi învăţământ la distanţă) în cadrul domeniilor pentru studii universitare de licenţă Drept şi
Ştiinţe Administrative.
Candidaţii la admiterea în învăţământul superior sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, pentru toate formele de învăţământ, se
face astfel:
- 12.07.2010 – 28.07.2010 şi 10.09.2010 – 22.09.2010 (pentru locurile rămase neocupate după
prima sesiune) pentru domeniile de studii universitare de licenţă Drept, Ştiinţe Administrative,
specializările Drept, Administraţie Publică şi Poliţie comunitară – cursuri de zi;
- 03.05.2010 – 30.09.2010, pentru domeniile de studii universitare de licenţă Drept, Ştiinţe
Administrative, specializările Drept, Administraţie Publică – cursuri învăţământ la distanţă (I. D.)
Taxa de înscriere este de 100 lei pentru fiecare specializare şi pentru fiecare formă de
învăţământ şi se achită la sediul Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu” în momentul depunerii
dosarului.
Taxa de înmatriculare este de 25 lei, pentru fiecare specializare.
Secretariatul Comisiei de admitere pe facultate primeşte dosarele întocmite de candidaţi,
efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui
dosar, acesta conţine următoarele documente/acte:
1. 1 (un) dosar plic;
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2. cerere de înscriere – formular tipizat (se obţine de la secretariatul comisiei de
admitere, în ziua depunerii dosarului în vederea înscrierii);
3. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie
legalizată de birourile notarilor publici.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2010
pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de liceu, în care se
menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele
susţinute.
Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a depune la facultate diploma de
bacalaureat în original până cel târziu la 1.10.2010 (pentru cei admişi la specializările din
cadrul Învăţământului la Distanţă, această obligaţie trebuie îndeplinită până în
30.10.2010);
4. foaia matricolă, în copie legalizată;
5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
6. certificatul de naştere, în copie legalizată;
7. buletinul de identitate sau paşaportul, în copie simplă;
8. adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau teritoriale (medic
de familie) din care să rezulte starea sănătăţii candidatului;
9. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist (pentru studenţii care
urmează o a doua specializare);
- din adeverinţă trebuie să rezulte dacă studentul a urmat cursurile pe loc cu taxă sau
fără taxa;
- de asemenea, trebuie să se precizeze durata studiilor efectuate pe loc fără taxă;
10. candidaţii înscrişi la două facultăţi vor prezenta şi copia legitimaţiei de înscriere la
prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care a făcut prima înscriere;
11. diplomă de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire
pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau în copie
legalizată, sau adeverinţă eliberată de facultate pentru absolvenţii promoţiei 2009;
12. foaia matricolă, de la prima specializare, în copie legalizată;
13. adeverinţă, eliberată de prima facultate, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a
doua specializare din care să rezulte dacă au urmat cursurile pe loc cu taxă sau fără taxă;
14. 10 plicuri mici A5, timbrate (timbre ce cel puţin 1 leu) şi autoadresate (pentru
candidaţii care optează pentru forma învăţământ la distanţă);
15. dovada de plată a taxei de înscriere sau înscrisul doveditor al încadrării într-una din
categoriile exceptate de la plata taxei de înscriere.
Absolvenţii de liceu, care au urmat anterior ultimilor ani de studiu o şcoală profesională vor
prezenta foaia matricolă şi pentru anii de studiu din învăţământul profesional (echivalenţi cu clasele
a IX-a şi a X-a din învăţământul liceal).
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Înscrierea se va face la următoarele domenii de studii universitare de licenţă:
 Domeniul de studii universitare de licenţa: DREPT
Specializarea: Drept – cursuri de zi
a) durata studiilor: 4 ani
b) cifra de şcolarizare : - 90 locuri fără taxă din care:
- 1 loc pentru cetăţenii români de etnie romă
La cele 90 de locuri se adaugă:
+ 1 loc fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă pentru
cetăţenii de etnie română din: Republica Moldova, Albania,
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi cetăţeni
români cu domiciliul stabil în străinătate.
+ 1 loc fără plata taxelor de şcolarizare fără bursă pentru
cetăţenii de etnie română din: Republica Moldova, Albania,
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi cetăţeni
români cu domiciliul stabil în străinătate.
- 200 locuri cu taxă
Specializarea: Drept - învăţământ la distanţă (I. D.)
a) durata studiilor: 4 ani
b) cifra de şcolarizare: 1300 locuri cu taxă

 Domeniul de studii universitare de licenţa: ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Specializarea: Administraţie publică – cursuri de zi
a) durata studiilor: 3 ani
b) cifra de şcolarizare: - 35 locuri fără taxă la care se adaugă:
+ 1 loc fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă pentru
cetăţenii de etnie română din: Republica Moldova care au
absolvit liceul în România;
+ 2 locuri fără plata taxelor de şcolarizare cu bursă pentru
cetăţenii de etnie română din: Republica Moldova, Albania,
Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi cetăţeni
români cu domiciliul stabil în străinătate.
+ 2 loc fără plata taxelor de şcolarizare fără bursă pentru
cetăţenii de etnie română din: Republica Moldova, Albania,
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Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi cetăţeni
români cu domiciliul stabil în străinătate.
- 200 de locuri cu taxă
Specializarea: Poliţie comunitară – cursuri de zi
a) durata studiilor: 3 ani
b) cifra de şcolarizare: - 10 locuri fără taxă;
- 100 locuri cu taxă
Specializarea: Administraţie publică - Învăţământ la Distanţă (I. D.)
a) durata studiilor: 3 ani
b) cifra de şcolarizare: 500 locuri cu taxă
Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă,
sub semnătură, legalitatea înscrierii. În cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte
conţinutul dosarului, candidaţii respectivi sunt convocaţi, de urgenţă, la sediul Comisiei, pentru
clarificarea situaţiei şi adoptarea unei hotărâri definitive. Hotărârile se comunică, în scris
candidaţilor la adresa indicată în fişa de înscriere, şi prin afişare la sediul facultăţii.
La încheierea definitivă a înscrierii, Comisia de admitere va înainta Comisiei centrale de
admitere situaţia numerică a candidaţilor înscrişi la admitere şi ulterior situaţia finală a rezultatelor
concursului de admitere.
II.

ORGANIZAREA SI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI

Înscrierea la concursul de admitere se va face prin depunerea dosarului pentru fiecare
specializare din domeniile de studii universitare de licenţă (Drept, Administraţie Publica şi Poliţie
comunitară), aleasă de fiecare candidat.
În cazul în care candidaţii doresc să se înscrie la mai multe specializări din domenii de studii
universitare de licenţă, vor depune în acest sens dosare de înscriere pentru fiecare specializare,
plătind pentru fiecare dintre acestea taxa aferentă de 100 lei.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
- copiii eroilor martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989;
- membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din Universitatea
“Lucian Blaga” din Sibiu.
- copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) din reţeaua de stat sunt
scutiţi de plata taxelor de înscriere.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidaţi din care să rezulte că fac parte dintr-una din categoriile enumerate
anterior. Plata taxelor se face pentru fiecare concurs separat.
Scutirea de plata taxei de înscriere nu presupune scutirea de taxă de şcolarizare.

4

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.
Concursul de admitere pentru specializările Drept, Administraţie Publică se desfăşoară
prin concurs de dosare, iar media de admitere se va calcula după cum urmează:
a) media de la bacalaureat va avea ponderea de 50% din media de admitere;
b) media mediilor anuale la disciplina Limba şi Literatura Română şi la disciplina Istorie, care
va avea o pondere de 50% din media de admitere.
Pentru specializarea Poliţie comunitară, concursul va cuprinde şi o probă eliminatorie, ce
va cuprinde:
16. vizita medicală;
17. examinarea psihologică – certificat de atestare psihologică eliberat de Centrul Medica
Sibiu;
18. verificarea aptitudinilor fizice – probe sportive.
19. cazierul judiciar.
Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut în perioada studiilor liceale
distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la concursuri naţionale sau pe grupe de ţări,
pot fi înmatriculaţi fără susţinerea concursului, pe locuri finanţate de la buget, în cadrul numărului de
locuri alocate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în următoarele condiţii:
A. La specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat care au obţinut:
19. premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări,
recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cel puţin unul din ultimii
doi ani de şcolarizare.
Criteriile în baza cărora candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri
internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de
către Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului, sunt următoarele:
B. La specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat care au obţinut:
20. distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale de nivel continental, mondial sau
olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu;
21. premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele şcolare internaţionale în unul din
ultimii 4 ani de studii.
Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de
facilităţile de mai sus într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.
CONDIŢII SPECIALE DE ADMITERE PENTRU SPECIALIZAREA POLIŢIE
COMUNITARĂ:
1. Condiţii înscriere la concurs:
- cetăţenia română şi domiciliul în ţară;
- absolvirea, cu diplomă de bacalaureat a unei forme de învăţământ liceal;
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vârsta până la 35 ani împliniţi în anul 2009;
capacitate deplină de exerciţiu;
media generală la purtare pe perioada studiilor liceale de minim 8;
să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârşirea de infracţiuni, sau condamnat pentru fapte penale;
înălţimea minimă de 1,65 m bărbaţii şi femeile 1,55 m;
să fie declaraţi apţi din punct de vedere medical şi fizic.

2. Condiţii preliminare admiterii:
I. Condiţii de sănătate :
- examinarea medicală constă în validarea/invalidarea Fişei medicale constituite la Centrul
Medica Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 107;
- candidaţii vor prezenta un certificat de sănătate mintală eliberat de un medic psihiatru de la
Centrul Medica Sibiu. Aprecierea se face prin calificativ APT/INAPT.
II. Condiţii privind aptitudinile fizice:
- verificarea aptitudinilor fizice se face la data şi la locul stabilit de Comisia de Admitere,
pe baza următoarelor baremuri:
A. PROBE – BĂRBAŢI
(baremuri minime)













1. ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu start de sus – 7´´ 4
2. FLOTĂRI număr de repetări în 30 secunde – 20
3. SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC – 210 cm
4. ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 1 000 m plat -3 ’48’’
PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI APRECIERE PRIN
CALIFICATIV – „PROMOVAT”/”Nepromovat”:
nesusţinerea tuturor probelor echivalează cu retragerea din concurs;
probele se execută numai în ţinută sportivă adecvată;
proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi/cronometru;
proba de săritură în lungime de pe loc se execută pe o suprafaţă plană şi dură (bitum),
câte un candidat; candidatul are dreptul la 2 încercări (numai cei care nu au realizat
baremul minim din prima încercare), comisia apreciind performanţa celei mai bune
încercări;
proba de rezistenţă se execută cu start de sus, în serii de până la douăzeci de
candidaţi/serie;
proba de flotări se execută în timp de 30 de secunde, din poziţia în sprijin culcat înainte;
se înregistrează numărul de exerciţii consecutive corecte (poziţia culcat facial cu sprijin
pe palme şi vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea
braţelor până la atingerea solului ci pieptul –fără a se sprijini pe sol – revenire în poziţie
iniţială);
ordinea desfăşurării probelor:alergare-viteză, forţă-flotări, forţă - sărituri, alergarerezistenţă;
verificarea aptitudinilor fizice este probă eliminatorie în cadrul admiterii; fiecare candidat
are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului de notare şi
indiferent de cauze/motive – nu se admit repetări, reexaminări sau contestaţii.
este declarat „PROMOVAT” candidatul care a realizat baremul minim la fiecare
probă; candidatul care nu realizează baremul minim la una din probe este declarat
„Nepromovat”, iar selecţia în ceea ce îl priveşte încetează.
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B. PROBE – FEMEI
(baremuri minime)

1. ALERGARE DE VITEZĂ: - 50 m plat cu start de sus – 8´´ 6
2. FLEXII ABDOMINALE- DIN POZIŢIA CULCAT DORSAL – număr de













repetări în 30 secunde – 24
3. SĂRITURI ÎN LUNGIME DE PE LOC – 180 cm
4. ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 800 m plat – -4 ’00’’
PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE EVALUARE ŞI APRECIERE PRIN
CALIFICATIV – „PROMOVAT”/”Nepromovat”:
nesusţinerea tuturor probelor echivalează cu retragerea din concurs;
probele se execută numai în ţinută sportivă adecvată;
proba de viteză se execută cu startul din picioare, câte două candidate/cronometru;
proba de săritură în lungime de pe loc se execută pe o suprafaţă plană şi dură (bitum),
câte o candidată; candidata are dreptul la 2 încercări (numai cei care nu au realizat
baremul minim din prima încercare), comisia apreciind performanţa celei mai bune
încercări;
proba de rezistenţă se execută cu startul din picioare, în serii de până la douăzeci de
candidate/cronometru;
proba de flexie abdominală se execută individual, din poziţia culcat pe spate, picioarele
întinse şi fixate la nivelul gleznelor, mâinilor la ceafă cu coatele atingând solul, ridicarea
trunchiului la verticală (900) şi revenirea în poziţia iniţială, timp de 30 de secunde;
toate probele se execută în aceeaşi zi, potrivit Graficului admiterii, iar ordinea
desfăşurării acestora este:alergare - viteză, forţă – ridicarea trunchiului, forţă - sărituri,
alergare - rezistenţă;
verificarea aptitudinilor fizice este probă eliminatorie în cadrul admiterii; fiecare
candidată are dreptul la o singură parcurgere a probei pentru realizarea baremului de
notare şi indiferent de cauze/motive – nu se admit repetări, reexaminări sau
contestaţii.
este declarat „PROMOVAT” candidata care a realizat baremul minim la fiecare probă;
candidata care nu realizează baremul minim la una din probe este declarată
„Nepromovat”, iar selecţia în ceea ce o priveşte încetează.

NOTA: Examenul medical şi cel de aptitudini fizice sunt eliminatorii.

III.

STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR
ADMITERE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI

CONCURSULUI

DE

1. Rezultatele concursului de admitere vor fi afişate la sediul facultăţii în ordinea
descrescătoare a mediilor obţinute şi a opţiunilor formulate – 31 iulie 2010 pentru specializările
Drept şi Administraţie Publică – cursuri de zi, iar pentru specializarea Poliţie comunitară, 08
august 2010.
2. În cazul în care candidaţii aflaţi pe ultimul loc obţin aceeaşi medie de admitere,
departajarea se va face în funcţie de suma mediilor obţinute la bacalaureat şi, respectiv, disciplinele
Limba şi Literatura Română şi Istorie. În cazul în care astfel se obţin medii egale, pentru departajare
se va recurge, în ordine, la media obţinută la bacalaureat, respectiv disciplinele Limba şi literatura
Română şi Istorie.
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3. Candidaţii care îşi retrag actele, înainte de afişarea rezultatului final al concursului, sunt
consideraţi eliminaţi din concurs.
4. În cazul în care un candidat este declarat admis la ambele specializări, acesta poate opta
pentru păstrarea calităţii de student la una sau două specializări. În acest caz, în mod obligatoriu, cea
de-a doua specializare va fi cu taxă.
5. Dacă un candidat este declarat admis pe locurile fără taxă şi renunţă în scris la calitatea de
student, până cel târziu la data de 17 august 2010, pentru domeniile universitare de licenţa Drept şi
Ştiinţe Administrative locul rămas vacant se ocupa cu primul candidat declarat admis pe locurile cu
taxă din cadrul aceleiaşi specializări.
6. Mediile pe care le obţin 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.
7. Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, la sediul facultăţii, la un loc
vizibil, timp de 30 de zile, pe liste distincte pentru candidaţii admişi pe locuri fără taxă şi cei admişi
pe locuri cu taxă (în cazul în care media lor este de minim 5), în ordinea descrescătoare a
mediilor, în limita locurilor disponibile, în ordinea opţiunilor şi a încheierii contractelor de
şcolarizare. Pe listele afişate se va indica data şi ora afişării şi termenul de contestaţie de 48 de
ore.
8. Pe listele afişate se va indica, în dreptul fiecărui candidat, media finală, mediile
disciplinelor care au compus media finală şi specializarea la care a fost admis (pentru candidaţii
declaraţi admişi).
9. Până la data de 17 august 2010, candidaţii declaraţi admişi fără taxă sunt obligaţi să-şi
confirme în scris locul obţinut prin depunerea unei cereri înregistrate la sediul facultăţii şi a
diplomei de bacalaureat în original, să-şi retragă dosarul sau să confirme în scris acceptarea
unuia din locurile cu taxă din cadrul unei alte specializări la care a fost declarat admis în limita
locurilor disponibile prin încheierea contractului de şcolarizare.
Până la data de 1 septembrie 2010 candidaţi declaraţi admişi pe locurile cu taxă sunt obligaţi
să se prezinte la sediul Facultăţii de Drept ”Simion Bărnuţiu” pentru a încheia contractul de
şcolarizare prezentând dovada achitării primei tranşe din taxa de şcolarizare, plată care se va
face la Casieria Universităţii „Lucian Blaga” cu sediul în Sibiu, Bulevardul Victoriei nr.10 sau săşi retragă dosarul .
În cazul în care până la data de 17 august 2010 respectiv, 1 septembrie 2010 candidaţii
declaraţi admişi nu vor confirma locul obţinut cu respectarea condiţiilor mai sus menţionate vor fi
excluşi de pe listele finale de admitere a Facultăţii de Drept “Simion Bărnuţiu” Sibiu.
10. La data 07 septembrie 2010 în urma centralizării confirmărilor candidaţilor declaraţi
admişi se vor afişa listele finale ale admiterii care vor fi comunicate Rectoratului Universităţii
„Lucian Blaga” pentru întocmirea deciziilor de înmatriculare.
11. Studenţii transferaţi de la alte instituţii de învăţământ superior (de stat sau private) vor fi
înmatriculaţi exclusiv pe locurile cu taxă.
12. Se înmatriculează exclusiv pe locurile cu taxă şi studenţii care solicită înmatricularea întrun an de studii superior.
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La sfârşitul fiecărui an universitar se va face redistribuirea locurilor bugetate în funcţie
de rezultatele obţinute la învăţătură în anul precedent, în ordinea descrescătoare a mediilor
pentru fiecare specializare.
Redistribuirea se aplica tuturor studenţilor, competenţa decizională aparţinând
Consiliului facultăţii.

IV.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ

1. Înscrierea candidaţilor se va face, pe specializări, la sediul facultăţii din Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr. 34.
Pentru specializările din cadrul Învăţământului la Distanţă ce funcţionează şi în alte centre de
şcolarizare, înscrierile se pot face şi la secretariatele acestor centre ce se găsesc în structura
Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
2. Învăţământul la forma I D este organizat numai în regim “cu taxă”.
3. Actele necesare înscrierii sunt cele indicate în prezentul regulament la capitolul privind
dispoziţii generale.
4. Concursul de admitere se desfăşoară prin concurs de dosare, iar media de admitere se va
calcula după cum urmează:
a. media de la bacalaureat va avea ponderea de 50% din media de admitere;
b. media mediilor anuale la disciplina Limba şi Literatura Română şi la disciplina
Istorie, care va avea o pondere de 50% din media de admitere.
Candidaţii care au parcurs sau, după caz au absolvit unul sau mai mulţi ani de studii la o altă
facultate de profil, sau la un profil complementar pot solicita înscrierea în anii superiori de studii, cu
excepţia anului terminal, cu echivalarea examenelor de specialitate susţinute la cealaltă facultate.
De asemenea pot solicita înscrierea într-un an superior candidaţii care sunt absolvenţi ai unor
facultăţi dintr-un profil înrudit celui la cere se solicită înscrierea.
Candidaţii declaraţi admişi şi înscrişi intr-un an de studii superior vor fi obligaţi să susţină
toate examenele de diferenţă pentru anii anteriori celui în care se face înscrierea cu plata taxelor de
examen aferente.
Pentru specializările din cadrul Învăţământului la Distanţă se vor afişa liste separate pentru
cei admişi şi respinşi.
V. CONTESTAŢII
1. Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
2. Termenul de rezolvare a contestaţilor este de 48 de ore.
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3. Rezultatul contestaţiilor se comunică celor interesaţi, în termen de 48 de ore de la
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare, la sediul facultăţii, de către
Comisia de admitere pe facultate.
4. După expirarea termenului de rezolvare şi răspuns la contestaţii, rezultatul admiterii se
consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat.
VI. DISPOZIŢII FINALE
1. Actele candidaţilor înscrişi care nu au confirmat locul obţinut, se restituie acestora, la cerere,
pe baza actelor de identitate, după afişarea rezultatelor, predând legitimaţia primită la
înscriere.
2. Preşedintele şi secretarul Comisiei de admitere pe facultate păstrează o evidenţă riguroasă a
numărului de ore prestate de fiecare cadru didactic sau personal tehnico-administrativ care a
participat la organizarea şi desfăşurarea admiterii.
3. Nu se recunosc concursurile de admitere susţinute în alte centre universitare.

VII.

TAXELE DE ÎNSCRIERE NU SE RESTITUIE

MENŢIUNE:
Precizăm că numărul de locuri aferent fiecărei specializări, atât cele
bugetate cât şi cele cu taxă, reprezintă propunerea înaintată de către facultate,
fiind avute în vedere locurile aprobate pentru anul universitar 2009/2010.
COMISIA DE ADMITERE

PREŞEDINTE,
DECAN,
Prof. univ. dr. Ioan LEŞ
SECRETAR,
Lector univ. dr. Corina PETICĂ
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