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EXAMEN DE ADMITERE – MASTER 

- LOCURILE FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT-  

16 SEPTEMBRIE 2020 
 

  Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, admiterea la studiile de masterat 

are loc pe bază de concurs de admitere. 

 Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, clasificarea candidaţilor pentru 

aceste locuri are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul: 

1. un număr de puncte egal cu media de licență; 

2. un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma concursului de 

admitere – tip interviu online, ce va avea loc în data de 16.09.2020. 

 Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susţin concurs de 

admitere și vor fi ierarhizați în funcție de punctajul calculat în baza mediei generale 

obținute la examenul de licență.  

 Din punct de vedere tehnic, studenții au nevoie de un calculator desktop/ laptop / 

tabletă / telefon compatibile cu platforma de elearning și suita Google, dotat cu 

cameră video și conectat la o rețea de internet stabilă, care să asigure traficul necesar 

de date. Este recomandată verificarea din timp a echipamentelor și conexiunilor de 

internet, studenții fiind responsabili pentru buna funcționare a acestora. 

 Identificarea și intervievarea participanților la examenul de admitere se va face 

prin video conferințe în aplicația Google Meet, accesibile prin următoarele linkuri: 

 

1. Proba de competență lingvistică (Master EU Law), ora 11 :00 - 

https://meet.google.com/syp-gody-znc 

2. Admitere Master European Union Law, ora 12:00 –  
https://meet.google.com/jwa-zfwb-rze  

3. Admitere Master Dreptul Afacerilor, ora 12:00 -  
https://meet.google.com/him-qbdh-st 

4. Admitere Master Contenciosul administrativ și fiscal, ora 12:00 - 
https://meet.google.com/zpn-msgk-ujn  

5. Admitere Master Științe penale, ora 12:00 –  
https://meet.google.com/taf-nowr-rte 

6. Admitere Master Carieră judiciară, ora 12:00 –  
https://meet.google.com/aat-qnki-fdz 
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