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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind domeniile și programele de studii universitare 

de master acreditate și numărul maxim de studenți 
ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021—2022*)

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și în baza
prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 și al
art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master,
locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de
predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul
universitar 2021—2022, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat,
prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master,
locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile
pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de
predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul
universitar 2021—2022, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular
acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. — (1) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate
nu organizează admitere pentru anul I de studii la programele de studii universitare
care intră în lichidare începând cu anul universitar 2021—2022.

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate vor
asigura școlarizarea studenților deja înmatriculați la programele intrate în lichidare.

(3) Instituțiile de învățământ superior de stat și particulare acreditate nu vor
înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin
transfer, continuare de studii etc., la programele de studii intrate în lichidare.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:
Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu 
Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

București, 31 martie 2021.
Nr. 385.

*) Hotărârea nr. 385/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din
12 aprilie 2021 și este reprodusă și în acest număr bis.



   
Managementul organizaţiilor şi 
activităţilor de educaţie fizică şi sport 

Arad română IF 120   

*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional 

***) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania AHPGS 

14. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de master 

Denumire program de studii 
universitare de master 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Forma 
de 
învăţăm
ânt 

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le 

Nr. 
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați 

1 Drept Științe penale și criminalistică* Bacău română IF 60 70 

   Carieră judiciară* Bacău română IF 60   

2 Management Managementul afacerilor* Bacău română IF 120 100 

   
Managementul instituţiilor din 
administraţia publică* 

Bacău română IF 120   

*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional 

15. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de master 

Denumire program de studii 
universitare de master 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Forma 
de 
învăţăm
ânt 

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le 

Nr. 
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați 

1 Finanţe Bănci, asigurări și piețe financiare Cluj-Napoca română IF 120 50 

2 Management Managementul afacerilor Cluj-Napoca română IF 120 200 

   Managementul organizaţiilor sportive Cluj-Napoca română IF 120   

   Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120   

   
Managementul societăţilor comerciale 
şi de credit 

Cluj-Napoca română IF 120   

16. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de master 

Denumire program de studii 
universitare de master 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Forma 
de 
învăţăm
ânt 

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le 

Nr. 
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați 

1 Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată* Cluj-Napoca maghiară IF 120 50 

*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional 

17. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de master 

Denumire program de studii 
universitare de master 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Forma 
de 
învăţăm
ânt 

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le 

Nr. 
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați 

1 Informatică Dezvoltarea aplicaţiilor software* Târgu Mureş maghiară IF 120 50 

2 Ştiinţa mediului Protecția și monitorizarea mediului  Cluj-Napoca maghiară IF 120 15 

3 Horticultură Protecția plantelor* Târgu Mureş maghiară IF 120 50 

4 
Ingineria produselor 
alimentare 

Biotehnologii sustenabile** 
Miercurea-
Ciuc 

maghiară IF 120 30 

5 Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente* Târgu Mureş maghiară IF 120 30 

6 Mecatronică și robotică Sisteme mecatronice avansate* Târgu Mureş maghiară IF 120 30 

7 Științe ale comunicării Comunicare și relații publice* 
Miercurea-
Ciuc 

maghiară IF 120 50 

8 
Relații internaționale și 
studii europene 

Diplomație și studii interculturale* Cluj-Napoca maghiară IF 120 60 

9 Economie Economie aplicată și finanțe* 
Miercurea-
Ciuc 

maghiară IF 120 60 

   
Leadership și management în economia 
agrară* 

Miercurea-
Ciuc 

maghiară IF 120   
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10 Filologie Traducere și interpretare*
Miercurea-
Ciuc

maghiară, 
engleză

IF 120 50

11 Cinematografie şi media Studii de film Cluj-Napoca maghiară IF 120 50

*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat 
profesional
**) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de 
cercetare

18. UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

Nr.
crt.

Domeniul de studii 
universitare de master

Denumire program de studii 
universitare de master

Locația 
geografică

Limba de
predare

Forma 
de 
învăţăm
ânt

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le

Nr.
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați

1 Drept Devianță și delincvență Constanța română IF 120 50

2 Științe ale comunicării
Comunicarea mediatică, opinie publică 
și management informațional

Constanța română IF 120 50

3 Finanţe
Finanțarea și administrarea afacerilor în 
turism și servicii

Constanța română IF 120 100

Management financiar bancar Constanța română IF 120

4 Psihologie Psihologie clinică Constanța română IF 120 50

19. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI

Nr.
crt.

Domeniul de studii 
universitare de master

Denumire program de studii 
universitare de master

Locația 
geografică

Limba de 
predare

Forma 
de 
învăţăm
ânt

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le

Nr.
max. 
stud.ce 
pot fi
școlariz
ați

1 Drept Științe penale* Galați română IF 90 200

Drept și administrație publică 
europeană*

Galați română IF 90

Drept și administrație publică 
europeană*

Galați română IFR 90

Dreptul comunităților virtuale* Galați română IF 90

Dreptul Uniunii Europene* Galați română IF 90

2
Relații internaționale și 
studii europene

Managementul securității în relații 
internaționale

Galați română IF 120 50

3 Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor în turism și 
industria ospitalității*

Galați română IF 120 125

Afaceri și economie internațională 
(intredisciplinar cu domeniul: Științe 
ale comunicării)*

Galați română IF 120

Managementul afacerilor în comerț și 
turism*

Galați română IF 120

Shiping, finanțe și comerț internațional/ 
Shipping, international trade and 
finance (intredisciplinar cu domeniul: 
Finanţe)*

Galați engleză IF 120

4 Contabilitate Audit și control public și privat* Galați română IF 120 50

5 Finanţe
Gestiunea financiară a afacerilor în 
spațiul european*

Galați română IF 120 100

Management financiar public și privat* Galați română IF 120

*) Programele de studii universitare de master din structura instituţiei de învăţământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat 
profesional

20. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

Nr.
crt.

Domeniul de studii 
universitare de master

Denumire program de studii 
universitare de master

Locația 
geografică

Limba de 
predare

Forma 
de 
învăţăm
ânt

Număr de 
credite de 
studiu 
transferabi
le

Nr.
max. 
stud.ce 
pot fi 
școlariz
ați

1 Drept Dreptul administraţiei publice Iaşi română IF 90 200

Științe penale Iaşi română IF 90

2 Finanţe
Management economico-financiar 
european

Iaşi română IF 120 50
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