
 

 

 

 

EXAMEN DE ADMITERE 2022 

- Studii universitare de master - 
 

  

 I. Criterii de admitere - programe de master DREPTUL AFACERILOR și 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ 

 

1. Admiterea la studii universitare de master se face pe bază de examen de 

admitere. 

2. Media generală de admitere este constituită din:  

a) media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă - pondere 50%; 

b) nota obţinută la susţinerea unui interviu profesional - pondere 50%. 

3. Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale sunt: 

a) nota obținută la interviul profesional;  

b) media examenului de licență. 

4. Interviul profesional, probă orală a examenului de admitere la programele de 

studii de master, se va organiza în data de 19 septembrie 2022 şi va consta în: 

a) argumentarea alegerii programului de master - max. 10 minute; 

     b) prezentarea unui aspect din tematica stabilită, la alegerea candidatului - max. 

10 minute. 

 

II. Tematica și bibliografia pentru interviu - Programul de studii de master 

DREPTUL AFACERILOR 

 

A. Tematică: 

1. Constituirea societăţilor privind activitatea comercială (art. 5 – 64 din Legea nr. 

31/1990); 

2. Reguli speciale aplicabile societăţilor pe acţiuni (art. 91 – 186 din Legea nr. 

31/1990); 

 

B. Bibliografie: candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează 

tematica din punct de vedere ştiinţific. 

 

Bibliografie minimală: 

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile (publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1066/17.11.2004), cu modificările şi completările ulterioare. 



 

II. Tematica și bibliografia pentru interviu -  Programul de studii de master 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ 

 

A. Tematică: 

1. Statutul funcţionarilor publici în România. 

2. Instituţii ale Uniunii Europene: Parlamentul European, Consiliul şi Comisia. 

 

B. Bibliografie: candidaţii pot utiliza orice material bibliografic care tratează 

tematica din punct de vedere ştiinţific. 

 

Bibliografie minimală: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019), cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Tratatul privind Uniunea Europeană (Titlul III, articolele 13-19) şi Tratatul 

privind funcţionarea Uniunii Europene (Partea a şasea, Titlul I, Capitolul 1, 

articolele 223-234, 237-250),Versiune consolidată, Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene C 202 din 07.06.2016. 

 
 

 

 


