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INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2019 

FACULTATEA DE DREPT  

DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA 
 

Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii 

universitare de licenţă – specializarea Drept, se va desfăşură în anul 2019 pe baza următoarelor reguli 

generale: 

 

1. Media de admitere reprezintă media dintre media generală a examenului de bacalaureat (pondere 

50%) şi nota la proba de specialitate Test de evaluare a competenţelor lingvistice și de 

raționament (pondere 50%). 

2. Media minimă de admitere este 5 (cinci), iar nota minimă la proba de specialitate Test de evaluare 

a competenţelor lingvistice și de raționament este 5 (cinci). 

3. Clasificarea candidaţilor pe baza mediei de admitere se face atât pentru locurile finanţate de la 

bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă de şcolarizare. 

4. Clasificarea pe baza mediei de admitere este valabilă pentru primul an universitar, urmând ca în 

anii universitari următori să aibă loc, anual, reclasificarea studenţilor pe locurile finanţate de la 

bugetul de stat pe baza mediei generale a anului universitar anterior. 

5. Facultatea de Drept organizează admitere în sesiunea din septembrie, doar pentru locurile cu 

plata taxei de școlarizare. 
 

CALENDARUL ADMITERII 
 

 

(1) Calendarul admiterii 2019 (sesiunea de vară) este următorul: 

15 - 20 iulie 2019 - înscrierea candidaților (înscrierile se fac zilnic, între orele 9:00 – 13:00) 

20 iulie 2019 - afișarea listei candidaţilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a 

competenţelor lingvistice și de raționament  

22 iulie 2019 – depunerea și soluționarea contestaţiilor la lista candidaţilor care au dreptul de a se prezenta 

la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (între orele 08:00-10:00) 

23 iulie 2019 – Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (ora 12:00) 

23 iulie 2019 – afișarea baremului la proba de specialitate  

23 iulie – depunerea și soluționarea contestațiilor la barem, la proba de specialitate 

24 iulie 2019 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii 

24 iulie 2019 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii, la proba de specialitate  

25 iulie 2019 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii, la proba de specialitate 

25 iulie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii 

25 - 27 iulie 2019 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate (între orele 9:00 – 13:00) 

27 iulie 2019 - afișarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor 
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(2) Calendarul admiterii 2019 (sesiunea de toamnă, doar pentru locurile cu plata taxei de școlarizare) 

este următorul: 

4 - 9 septembrie 2019 – înscrierea candidaților (înscrierile se fac zilnic, de luni până vineri, între orele 9:00 

– 13:00) 

9 septembrie 2019 – afișarea listei candidaților care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a 

competenţelor lingvistice și de raționament  

9 septembrie 2019 – depunerea și soluționarea contestațiilor la lista candidaţilor care au dreptul de a se 

prezenta la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament 

10 septembrie 2019 – Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (ora 12:00) 

10 septembrie 2019 – afișarea baremului la proba de specialitate  

10 septembrie 2019  - depunerea și soluționarea contestaţiilor la barem la proba de specialitate  

11 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii 

11 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii 

12 septembrie 2019 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii 

12 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii 

12-13 septembrie 2019 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate (între orele 9:00 – 

13:00) 

16 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii în urma confirmării locurilor 
 

 

 

Acte necesare la înscrierea candidaţilor: 
1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original, în copie legalizată sau copie conform cu 

originalul; 

2. foaia matricolă, în original, în copie legalizată sau copie conform cu originalul; 

3. diploma de licenţă, în copie legalizată sau copie conform cu originalul (pentru candidaţii care au absolvit 

o facultate); 

4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie legalizată sau copie conform cu originalul (pentru 

candidaţii care au absolvit o facultate); 

5. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate şi statutul de student pe locurile 

finanţate de la bugetul de stat / cu taxă de şcolarizare; 

6. certificatul de naştere în copie xerox, însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul; 

7. certificatul de căsătorie în copie xerox (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele), însoțită 

de original pentru certificarea conformității cu originalul; 

8. carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere; 

9. două fotografii tip buletin de identitate; 

10. adeverinţa medicală tip (emisă de către medicul de familie), în original sau în copie xerox, însoțită de 

original pentru certificarea conformității cu originalul din care să rezulte că este apt pentru facultate; 

11. dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata 

taxei de înscriere la concursul de admitere. 
 

NUMĂRUL DE LOCURI 

Locuri finanţate de la buget: 125 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF). Locurile finanţate de 

la buget se ocupă integral în sesiunea de admitere iulie 2019. 

Locuri cu taxă: 525 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF, IFR). Locurile cu taxă se ocupă atât 

în sesiunea de admitere iulie 2019, cât şi în sesiunea de admitere septembrie 2019. 
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