Precizări metodologice privind desfășurarea examenului de admitere la programele de
master al Facultății de Drept a Universității din București în sesiunea septembrie 2020

În raport cu necesitatea de a adapta concursul de admitere la programele de master ale Facultății
de Drept a Universității din București care se va desfășura în luna septembrie 2020 la nevoia de
a preveni răspândirea epidemiei de SARS-COV 2 (COVID 19), Consiliul Facultății de Drept a
Universității din București hotărăște următoarele:
1. Concursul de admitere pentru programele de master ale Facultății de Drept a Universității
din București se vor organiza în mod diferențiat, în funcție de fiecare program de master,
după cum urmează:
a) Dreptul muncii, relații de muncă și industriale: examen de admitere scris, față în față, din
tematica deja publicată privind raporturile individuale de muncă și raporturile colective
de muncă;
b) Carieră judiciară: examen de admitere scris, față în față, din tematica deja publicată
privind dreptul civil și dreptul penal;
c) Științe penale: examen de admitere scris, online, cu supraveghere, din tematica deja
publicată privind dreptul penal și dreptul procesual penal;
d) Drept privat: concurs de dosare în care admiterea se va face, în limita cifrei de școlarizare,
în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note:
i.
nota de la examenul de licență, înmulțită 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.
ii.
media notelor la 7 materii semestriale : drept civil (șase semestre) și dreptul
familiei. Această medie se înmulțește cu un coeficient care este de 1,5 dacă
facultatea sau universitatea care a emis diploma de licență s-a clasat pe locurile 11000 în cel puțin un clasament mondial consacrat în anul calendaristic anterior
celui în care s-a emis diploma de licență pentru programul în cadrul căruia s-au
acordat notele, respectiv de 1 în celelalte cazuri.
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O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de o pagină care cuprinde
informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru
domeniul masterului.
e) Dreptul afacerilor: concurs de dosare în care admiterea se va face, în limita cifrei de
școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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.
ii.
media notelor la materii semestriale de drept societar (drept comercial.
Intreprinderea), dreptul obligațiilor comerciale și dreptul comerțului
internațional. Această medie se înmulțește cu un coeficient care 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 de licență pentru
programul în cadrul căruia s-au acordat notele, respectiv de 1 în celelalte
cazuri.
iii.
O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de o pagină care cuprinde
informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru
domeniul masterului.
f) Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului: concurs de dosare în care admiterea se
va face, în limita cifrei de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea
următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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
iii.
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ii. O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de o pagină care cuprinde
informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru
domeniul masterului.
g) Drept internațional public: concurs de dosare în care admiterea se va face, în limita cifrei
de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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.
ii. O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de o pagină care cuprinde
informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru
domeniul masterului.
h) Dreptul Uniunii Europene: concurs de dosare în care admiterea se va face, în limita cifrei
de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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.
ii. media notelor la două materii semestriale de dreptul Uniunii Europene.
Pentru candidații care provin de la o Facultate unde nu au avut in planul
de învățământ disciplinele de Dreptul UE, se va lua în calcul nota obținută
la disciplina/disciplinele similare/înrudite, fiind necesar depunerea fisei
disciplinei/disciplinelor respective.
Această medie se înmulțește cu un coeficient care 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
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calendaristic anterior celui în care s-a emis diploma de licență pentru
programul în cadrul căruia s-au acordat notele, respectiv de 1 în celelalte
cazuri.
iii. O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de o pagină care cuprinde
informațiile relevante privind aptitudinile și interesul candidatului pentru
domeniul masterului.
i) Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat: concurs de dosare și interviu în
care admiterea se va face, în limita cifrei de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite
prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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.
ii. media notelor la materii semestriale de drept administrativ II și drept
financiar. Această medie se înmulțește cu un coeficient care 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 de licență pentru
programul în cadrul căruia s-au acordat notele, respectiv de 1 în celelalte
cazuri.
iii. O notă de la 1 la 10 pentru un interviu online privind aptitudinile
cunoștințele și interesul candidatului pentru domeniul masterului.
j) Drept fiscal : concurs de dosare și interviu în care admiterea se va face, în limita cifrei de
școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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
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calendaristic anterior celui în care s-a emis diploma, respectiv de 1 în
celelalte cazuri.
ii. media notelor la materii semestriale de drept financiar, drept fiscal și
teoria generală a obligațiilor. Această medie se înmulțește cu un
coeficient care 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 de licență pentru programul în cadrul căruia s-au acordat notele,
respectiv de 1 în celelalte cazuri.
iii. O notă de la 1 la 10 pentru un interviu online privind aptitudinile
cunoștințele și interesul candidatului pentru domeniul masterului
k) Arbitraj internațional, în limba engleză: concurs de dosare și interviu în care admiterea se
va face, în limita cifrei de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea
următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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. 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.
ii. media notelor la materii semestriale de drept comercial
(întreprindere/drept societar și dreptul obligațiilor comerciale, dreptul
comerțului internațional și drept internațional privat. Această medie se
înmulțește cu un coeficient care 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 de licență pentru programul în cadrul căruia
s-au acordat notele, respectiv de 1 în celelalte cazuri.
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iii. O notă de la 1 la 10 pentru un interviu online privind aptitudinile
cunoștințele și interesul candidatului pentru domeniul masterului care să
ateste și nivelul de limba engleză al candidatului.
l) Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale, în limba franceză: concurs de
dosare și interviu în care admiterea se va face, în limita cifrei de școlarizare, în ordinea
punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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. 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, echivalată în sistemul românesc de notare de la
1 la 10.
ii. O notă de la 1 la 10 pentru un interviu online privind aptitudinile
cunoștințele și interesul candidatului pentru domeniul masterului,
actualitatea juridică europeană, dreptul instituțional european și ordinea
juridică europeană, interviu care să ateste și nivelul de limba franceză al
candidatului.
m) Drept economic european, în limba germană1: concurs de dosare în care admiterea se va face,
în limita cifrei de școlarizare, în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor
note:
i. nota de la examenul de licență, înmulțită 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
1

Admiterea la acest program de master se va organiza sub condiția acceptului coorganizatorului, Universitatea din
Wurzburg, Germania, pentru a susține masterul online și sub rezerva finalizării procedurilor de încadrare în
domeniu
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celelalte cazuri. 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.
ii. O notă de la 1 la 10 pentru un eseu motivațional de 1-3 pagini privind
aptitudinile și interesul candidatului pentru domeniul masterului, care să
ateste și nivelul de limba germană al candidatului.
2. În cazul în care în vederea ocupării ultimului loc disponibil pentru fiecare program,
aplicarea criteriilor prevăzute la punctul 1, conduce la același punctaj pentru doi sau mai
mulți candidați, candidatul admis va fi departajat prin aplicarea următoarelor criterii:
a. Candidatul cu cea mai mare notă la interviu sau, după caz la eseul motivațional;
b. Dacă departajarea nu se poate realiza în funcție de criteriul prevăzut la litera a),
candidatul cu cea mai mare notă la licență, aplicându-se coeficienții
corespunzători. 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.
3. Plătind o singură taxă de înscriere, fiecare candidat poate candida la cel mult trei
programe de master, indicând la înscriere ordinea subsidiară a opțiunilor sale și depunând
dosarul complet pentru admiterea la fiecare dintre programele pentru care a optat.
Exercitarea dreptului de opțiune prevăzut la acest articol nu împiedică facultatea să
organizeze concomitent probele de admitere pentru programe de master care fac
obiectul opțiunilor aceluiași sau acelorași candidați, urmând ca aceștia să decidă care sunt
probele pe care le vor susține și să fie respinși de la programele ale căror probe de
admitere nu le vor susține.

12 august 2020
Decan
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă
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