
HOTĂRÂRE nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi 
programele de studii universitare de master acreditate şi numărul 
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-
2018 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 138 alin. (5), art. 140 
alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154 şi art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1 

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice 
de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de 
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul 
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1. 
Art. 2 

Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice 
de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de 
studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul 
maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2. 
Art. 3 

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
-****- 
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8.UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul de studii 
universitare de 

master 

Denumirea programului de studii 
universitare de master 

Locaţia 
geografică 

Limba de 
predare 

Forma de 
învăţământ 

Numărul de 
credite de 
studiu 

transferabile 

Numărul 
maxim de 
studenţi 
ce pot fi 
şcolarizaţi 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Ştiinţa mediului Evaluarea impactului asupra 
mediului 

Bucureşti română IF 120 150 

Gestionarea efectelor 
schimbărilor climatice 

Bucureşti română IF 120 

Managementul resurselor 
naturale 

Bucureşti română IF 120 

2 Inginerie şi 
management 

Ingineria şi managementul 
afacerilor în industrie 

Bucureşti română IF 120 100 

Ingineria şi managementului 
integrat al mediului în activităţi 
industriale 

Bucureşti română IF 90 

3 Drept Conducere şi organizare judiciară Bucureşti română IF 90 375 

Drept intern şi internaţional al 
mediului 

Bucureşti română IF 60 

Drept internaţional şi dreptul 
Uniunii Europene 

Bucureşti română IF 60 

Drept internaţional şi european al 
afacerilor 

Bucureşti română IF 60 

Drept social român şi european Bucureşti română IF 60 

Dreptul informaţiilor şi al 
securităţii private 

Bucureşti română IF 60 

Ştiinţe penale şi criminalistică Bucureşti română IF 60 

4 Ştiinţe ale 
comunicării 

Comunicare şi relaţii publice Bucureşti română IF 120 100 

Mediere, negociere şi comunicare 
în rezolvarea conflictelor 

Bucureşti română IF 120 

5 Finanţe Finanţarea protecţiei sociale Bucureşti română IF 120 200 

Management financiar Bucureşti română IF 120 

Managementul financiar al 
mediului 

Bucureşti română IF 120 

Pieţe financiare Bucureşti română IF 120 

6 Psihologie Psihodiagnoză cognitivă şi 
consiliere psihologică 

Bucureşti română IF 120 100 

Psihologie aplicată în domeniul 
securităţii naţionale 

Bucureşti română IF 120 

7 Ştiinţa sportului şi 
educaţiei fizice 

Educaţie fizică şi sportivă Bucureşti română IF 120 100 

Managementul activităţilor de 
educaţie fizică şi sport 

Bucureşti română IF 120 

 
 
 
 


