
Înfiin]at` în anul 1859, Facultatea de Drept confirm` atât prin rezultatele studen]ilor [i masteranzilor, cât [i prin cele ale absolven]ilor s`i, locul de

frunte ocupat în sistemul înv`]`mântului juridic românesc. Expresie a recunoa[terii valorii sale, Facultatea de Drept este membru fondator al

Hexagonului facult`]ilor de drept din România [i a dezvoltat numeroase colabor`ri na]ionale [i interna]ionale, una dintre acestea Colegiul Juridic

Româno-Francez de studii europene, organizat împreun` cu un consor]iu format din prestigioase facult`]i de drept din Fran]a.

Corpul profesoral al Facult`]ii de Drept include cercet`tori cu un loc bine conturat în [tiin]ele dreptului, ale c`ror publica]ii sunt referin]e obligatorii,

precum [i practicieni valoro[i, ale c`ror nume [i preg`tire remarcabil` sunt respectate în toate domeniile profesiilor juridice.

Studen]ii [i masteranzii Facult`]ii de Drept au la dispozi]ie cea mai bogat` bibliotec` de carte juridic` din România. Sesiunea anual` de comunic`ri

[tiin]ifice a studen]ilor [i masteranzilor reprezint` o modalitate de încurajare a implic`rii acestora în cercetare în domeniile dreptului pe care le

studiaz`. Potrivit statisticilor recente, absolven]ii Facult`]ii de Drept, Universitatea din Bucure[ti, are cei mai mul]i candida]i admi[i în Institutul

Na]ional al Magistraturii [i la Institutul Na]ional pentru Preg`tirea [i Perfec]ionarea Avoca]ilor. De asemenea, cele mai prestigioase societ`]i de

avoca]i din România recruteaz` cu prec`dere absolven]ii facult`]ii noastre.

Domeniul contractelor încheiate între sectorul public (stat, prin autorit`]ile sau institu]iile publice desemnate, unit`]i administrativ-teritoriale,

persoane de drept public, întreprinderi publice) [i sectorul privat este o arie a dreptului a c`rei complexitate atrage interesul deopotriv` al

practicienilor [i al cercet`torilor dreptului.

Aflat la intersec]ia dintre dreptul public [i dreptul privat, domeniul acestor contracte - structurabil în linii mari în zonele distincte, dar interconectate [i

racordate la acelea[i principii fundamentale, ale achizi]iilor publice, concesiunilor [i parteneriatului public-privat - poate fi cartografiat prin utilizarea

combinat` a instrumentelor oferite de dreptul financiar public, dreptul administrativ, dreptul constitu]ional, dreptul civil, dreptul concuren]ei,

dreptul comercial, f`r` a exclude îns` institu]ii [i concepte apar]inând, în mod tradi]ional, altor ramuri ale dreptului.

Solu]iile novatoare generate de aceast` multitudine de izvoare sunt incitante [i invit` la în]elegerea detaliilor ce completeaz` [i ajut` la func]ionarea

marilor mecanisme ce dau osatura acestor contracte complexe.

Achizi]iile publice sunt mai mult decât proceduri standardizate, concesiunile pot fi construite din elemente cunoscute, parteneriatul public-privat

poate func]iona în realitate. Juristul poate dobândi instrumentele [i forma mentis necesare pentru a în]elege [i pune în func]iune aceste mecanisme.
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Programul de master Achizi]ii publice, Concesiuni, Parteneriat Public-Privat propune urm`toarele cursuri:

(Lector dr.

, Facultatea de Drept)

(Lector dr. , Facultatea de Drept)

(Lector dr. , Facultatea de Drept)

(Dr. , consilier Consiliul Na]ional de

Solu]ionare a Contesta]iilor)

(Lector dr. , Facultatea de Drept)

(Lector dr. , Facultatea de Drept)

(Lector dr. , Facultatea de Drept)

(Prof. dr. , Facultatea

de Drept)

(Conf. dr. ,

Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”)

Titularii cursurilor au o experien]` practic` semnificativ` în domeniile ce fac obiectul cursurilor respective, astfel încât discu]iile menite s`

deslu[easc` liniile de structurare [i principiile de func]ionare ale achizi]iilor publice, concesiunilor [i parteneriatului public-privat sunt completate de

analiza studiilor de caz [i de efectuarea unor lucr`ri practice.
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Mecanisme de finan]are a contractelor de achizi]ii publice, concesiuni [i parteneriat public-privat [i rela]ia cu procedurile de atribuire

Realizarea investi]iilor publice prin contracte de concesiune [i contracte de delegare a gestiunii

Regimul domeniului public [i al domeniului privat. Regimuri domeniale speciale

Practica administrativ-jurisdic]ional` [i judiciar` în materia achizi]iilor publice

Realizarea investi]iilor publice prin contracte de parteneriat public-privat

Elemente de dreptul concuren]ei

Contencios administrativ

Rela]ia dintre dreptul na]ional [i dreptul UE în materie de achizi]ii publice, concesiuni [i parteneriat public-privat

Aspecte tehnice incidente în procedurile de atribuire a contractelor de achizi]ii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Monica

Amalia Ra]iu

Simona Gherghina

Alexandru Ciobanu

Daniel Dumitru {erban

Simona Gherghina

Adriana Alm`[an

Alexandru Ciobanu

{tefan Deaconu

Vasile Mei]`

Durata masterului este de

(1 octombrie – 30 iunie).

Programul de master se adreseaz` cu prec`dere

practicienilor [i celor care vor s` se perfec]ioneze în

acest domeniu, astfel încât cursurile vor fi

programate începând cu orele 16:00.

Num`rul maxim de participan]i este de .

în urma examenului

vor ocupa locurile pentru care

.

pentru persoanele care ocup`

în urma examenului de admitere

este de .

1 an

50

Primii 20 admi[i

taxa de [colarizare este acoperit`

din aloca]ii de la bugetul de stat

Taxa de [colarizare

celelalte 30 de locuri

3.300 lei

Condi]ii pentru înscriere:
240 credite sau 180 credite & master cu 120 credite
Documentele necesare pentru înscriere sunt
publicate la www.drept.unibuc.ro.

Taxa de înscriere este de .

Examenul de admitere se organizeaz` la disciplinele:
(buget, efectuarea cheltuielilor

publice, investi]ii publice, datorie public`)
(contractul administrativ,

domeniul public, actul administrativ, contenciosul
administrativ)

Examenul de admitere va consta
într-un test gril` cu , cuprinzând

25 întreb`ri din tematica dreptului financiar public
[i 25 întreb`ri din tematica dreptului administrativ,

publicate la .

Pentru detalii [i bibliografie consulta]i
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320 lei

Drept financiar public

Drept administrativ

50 de întreb`ri

www.drept.unibuc.ro

www.drept.unibuc.ro

Înscrierile se vor face \n perioada
[i examenul de admitere va avea loc

în data de .

3 - 9 septembrie 2013

13 septembrie 2013

Cursuri

Informa�ii utile Admitere


