
 

 

STRUCTURA PROBELOR DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER, 

SESIUNILE IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2022 

(aprobate în Consiliul Facultății din 9 decembrie 2021) 

 

I. Examen scris tip grilă: 

1. CARIERĂ JUDICIARĂ - disciplinele de concurs: 

a. Drept civil; 

b. Drept penal. 

2. DREPTUL MUNCII, RELAȚII DE MUNCĂ ȘI INDUSTRIAL - disciplinele de 

concurs: 

a. Raporturile individuale de muncă;  

b. Raporturile colective de muncă. 

3. DREPTUL UNIUNII EUROPENE - disciplinele de concurs: 

a. Instituțiile Uniunii Europene; 

b. Ordinea juridică a Uniunii Europene. 

 

II.   Examen oral: 

1. DREPTUL URBANISMULUI ȘI AL AMENAJĂRII TERITORIULUI  - din 

tematica și bibliografia anunțate. 

2. DREPTUL ȘI GUVERNANȚA AFACERILOR EUROPENE ȘI 

INTERNAȚIONALE (ÎN LIMBA FRANCEZĂ) - proba 1 - eliminatorie 

(admis/respins) și proba 2 - examen în limba franceză (notă). 

a. Proba 1 - Dosarul va conține, în plus față de elementele comune, CV și scrisoare de 

motivație. CV-ul și scrisoarea de motivație vor fi redactate integral în limba franceză. 

Analiza dosarului va avea în vedere următoarele criterii: parcursul academic relevant 

pentru dreptul european și internațional, motivația și interesul pentru acest domeniu.  

b. Proba 2 - Examen în limba franceză, în cadrul căruia vor fi verificate 

următoarele elemente: 

i. Aptitudinea de a argumenta și de a formula raționamente juridice în 

dreptul european și internațional.  

ii. Conectarea la actualitatea relațiilor europene și internaționale. 

iii. Utilizarea limbii franceze juridice. 



 

 

III. Concurs de dosare: 

Toate notele vor fi înmulțite cu doi coeficienți. Primul coeficient este de 1,5 dacă examenul de 

licență a implicat o probă scrisă față în față și 1 în celelalte cazuri. Al doilea coeficient este de 1,5 

dacă facultatea sau universitatea care a emis diploma de licență s-a clasat pe locurile 1-1000 în 

cel puțin un clasament mondial consacrat în anul calendaristic anterior celui în care s-a emis 

diploma, respectiv de 1 în celelalte cazuri. 

 

1. DREPTUL AFACERILOR  - selecția face în ordinea mediei obținute astfel:   

a. 50% x media obținută din:  

i. media anilor de studiu; 

ii. nota obținute la materia drept comercial (2 semestre); 

iii. nota obținută la materia dreptul comerțului internațional; 

b. 50% x nota obținută în urma evaluării unui video-CV de maxim 5 minute care va 

aborda următoarele teme: 

i. opțiunea pentru acest program master (daca se menține posibilitatea 

opțiunilor multiple de înscriere la programele noastre de master); 

ii. practica in specialitate (profesională sau studențească - cel puțin un 

stagiu); 

iii. urmarea disciplinelor care se predau în programul de licență la modulele 

de dreptul afacerilor; 

iv. cunoașterea limbii engleze.  

 

2. DREPT PRIVAT  - selecția face în ordinea mediei obținute astfel: 

 

a. 50% x media absolvire (media anilor de studiu și media examenului de licență)  

b. 40% x media materiilor de drept civil (de regulă, 6 semestre) 

c. 5% x notă la materia dreptul familiei  

d. 5% x notă la materia drept internațional privat; 

 

3. ȘTIINȚE PENALE - selecția face în ordinea mediei obținute astfel: 

a. 20% X media anilor de studiu; 

b. 20% X media de la examenul de licență; 

c. 20% X media notelor la materiile Drept Penal Partea generală; 



 

d. 20% X media notelor obtinute la materiile Drept Penal Partea Specială; 

e. 20% X media notelor obtinute la materiile Drept procesual penal. 

 

4. ARBITRAJUL INTERNAȚIONAL (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)  - proba 

eliminatorie  (examen oral în limba engleză) și concurs de dosare, selecția face în 

ordinea mediei obținute astfel: 

a. media de la examenul de licență; în cazul studenților străini care nu au susținut 

examenul de licență, în locul acestei note se va lua în considerare media generală a 

disciplinelor de master 1, sau, după caz, din ultimul an de absolvire al unei facultăți de 

drept, echivalată în sistemul românesc de notare de la 1 la 10. 

b. media notelor la materii semestriale de: 

i. drept comercial – întreprinderea; 

ii. drept comercial – obligațiile; 

iii. dreptul comerțului internațional;  

iv. drept internațional privat. 

 

5. DREPT ECONOMIC EUROPEAN (ÎN LIMBA GERMANĂ) - proba 

eliminatorie  (examen oral în limba germană) și concurs de dosare 
a. Proba 1 - de competență lingvistică (limba germană), eliminatorie, notată cu 

admis/respins (examen oral în limba germană); 

b. Proba 2 - concurs de dosare - selecția face în ordinea mediei obținute astfel: 

i. media de la examenul de licență; 

ii.    media notelor la materiile semestriale: 

 dreptul Uniunii Europene (2 semestre); 

 dreptul comerțului internațional; 

 drept internațional privat,  

 dreptul muncii; 

 drept procesual civil (2 semestre) 

 

IV. Concurs de dosare și interviu: 

 

Toate notele vor fi înmulțite cu doi coeficienți. Primul coeficient este de 1,5 dacă examenul de 

licență a implicat o probă scrisă față în față și 1 în celelalte cazuri. Al doilea coeficient este de 1,5 

dacă facultatea sau universitatea care a emis diploma de licență s-a clasat pe locurile 1-1000 în 

cel puțin un clasament mondial consacrat în anul calendaristic anterior celui în care s-a emis 

diploma, respectiv de 1 în celelalte cazuri. 



 

1. DREPT FISCAL - selecția face în ordinea mediei obținute astfel: 

a. 50% x media notelor la: 

i. examenul de licență; 

ii. materia semestrială de drept financiar; 

iii. materia semestrială de drept fiscal; 

iv. materia semestrială de drept civil - teoria generală a obligațiilor; 

b. 50% x o notă de la 1 la 10 pentru un interviu privind aptitudinile, cunoștințele și 

interesul candidatului pentru domeniul masterului. 

 

2. DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC - selecția face în ordinea mediei obținute 

astfel:   

a. 50% x media notelor la: 

i. examenul de licență; 

ii. materia - Drept internațional Public (sau echivalentă în cazul studenților 

străini sau de la alte facultăți); 

iii. materia - Organizații si Relații Internaționale (sau echivalentă în cazul 

studenților străini sau de la alte facultăți); 

b. 50% x o notă de la 1 la 10 pentru un interviu privind aptitudinile, cunoștințele și 

interesul candidatului pentru domeniul masterului. 

 

3. ACHIZIȚII PUBLICE, CONCESIUNI, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT - 

selecția face în ordinea mediei obținute astfel: 

a. 50% x media notelor la materiile:  

i. drept financiar public; 

ii. drept administrativ II; 

iii. dreptul Uniunii Europene (2 semestre); 

iv. drept civil- teoria generală a obligațiilor; 

Pentru absolvenții altor facultăți decât cele de Drept în locul criteriilor de la literele i.-

iv. se va folosi media examenului de licență, ajustată cu aceiași coeficienți.  

b. 50% x o notă de la 1 la 10 pentru un interviu pe baza evaluării cunoștințelor 

(inclusiv de limbi străine), aptitudinilor și interesului candidatului pentru programul de 

master. 

 


