
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Facultatea de Drept

1 Dreptul afacerilor română IF 17 38

2 Carieră judiciară română IF 18 48

3 Drept privat română IF 17 38

4

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi 

industriale
română IF

18 43

5 Drept internaţional public română IF 17 30

6 Dreptul Uniunii Europene română IF 17 30
7 Ştiinţe penale română IF 18 51

8 Drept fiscal română IF 15 21

9

Achiziţii publice, concesiuni, 

parteneriat public-privat
română IF

17 30

10

Dreptul urbanismului şi al amenajării 

teritoriului 
română IF

17 24

11

Dreptul și guvernanța afacerilor 

europene și internaționale
 franceză IF

15 10

12 Arbitrajul internaţional  engleză IF 15 35

13 Drept Drept Drept economic european germană IF 5 45

TOTAL= 206 1 0 0 443

Locuri 

MASTERAT 

DIDACTIC

Admitere 2021 
(studii universitare de master)

Nr. crt. Facultatea
Domeniul de 

master

Programul de studii universitare de 

master

Forma de 

învăţământ

Locuri 

cu 

TAXA** 

Limba de 

predare

Capacitatea  

(numar 

maxim de 

studenti)

Locuri la 

BUGET*

LOCURI la buget 

pentru romi

Domenii 

prioritare de 

dezvoltare ale 

Romaniei

* În urma apariției în HG. 906/2021 a programului de master Drept economic european (în limba germană) repartiția locurilor la buget a fost schimbată.

**În urma apariției în HG. 906/2021 a programului de master Drept economic european (în limba germană) repartiția locurilor la taxă a fost schimbată.                                                                                                              

Din totalul locurilor cu taxă se alocă 6 locuri pentru cetăţenii străini [1 pentru român de pretutindeni (bursier ai statului român) şi 5 pentru cetăţeni non-UE (din care 1 loc este rezervat pentru un 

absolvent de an pregătitor, deci rămân 4 pentru concurs) ]
Notă:  În măsura în care nu se vor ocupa locuri la anumite programe de master, fie la buget, fie la taxă, ele vor fi repartizate în mod transparent la programele de master la care au existat candidați care au 

îndeplinit criteriile minime de admitere și nu s-au încadrat în cifra de școlarizare alocată oficial.
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