
 
 

 
 

GHID PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INTERVIULUI DE 

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

FACULTATEA DE DREPT-UTM 

 

Capitolul I-Dispoziții generale 

Art. 1.(1)Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licenţă şi master, în programele de studii psihopedagogice, în 

programele de studii postuniversitare și în programul pregătitor de limba română pentru anul 

universitar 2023-2024 adoptat la nivel UTM, precum și Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul 

universitar 2023-2024 a Facultății de Drept din cadrul UTM, admiterea la programele de 

studii universitare de master din cadrul Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu 

desemnează pachetul de norme, măsuri și activități care au ca rezultat înmatricularea 

candidaților declarați admiși   la programele de studii universitare de master acreditate. 

           (2) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs de 

admitere, organizat și desfășurat în conformitate cu art. 142, 145, 151, 156, 199 și 200 din 

legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-

cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat, aprobată prin ordinul nr. 3102 al Ministrului Educației, 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă şi master, în programele de studii psihopedagogice, în programele de studii 

postuniversitare și în programul pregătitor de limba română pentru anul universitar 2023-2024 

adoptat la nivel UTM, precum și cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă şi master pentru anul universitar 2023-2024 a 

Facultății de Drept din cadrul UTM 

 

Art. 2. (1) Admiterea în anul I se face în limita cifrei de școlarizare stabilită de ARACIS și 

prevăzută prin HG pentru anul universitar 2023-2024. 

 (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, UTM poate 

solicita Ministerului Educației un număr suplimentar de locuri – în limita a 10% din cifra de 

școlarizare stabilită de ARACIS pentru un program de studii solicitat – destinat școlarizării 

cetățenilor europeni sau din state terțe UE sau pentru mobilități academice ale studenților în 

baza acordurilor guvernamentale, universitare sau a unor programe speciale, în condițiile 

legii. UTM are obligația de a informa ARACIS despre suplimentarea de locuri primită. 

 (3) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (2) se poare realiza până cel târziu la 

sfârșitul semestrului I al anului universitar în curs la data aprobării. 

Art. 3. La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida numai absolvenți 

de studii universitare de licență cu diplomă de licență obținută în România sau diplomă 

echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii studiilor universitare. 

Art. 4.Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 

Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în ciclurile de 

studii universitare de master în aceleași condiții prevăzute de lege și de Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master, în 

programele de studii psihopedagogice, în programele de studii postuniversitare și în 

programul pregătitor de limba română pentru anul universitar 2023-2024 adoptat la nivel 



 
 

 
 

UTM, precum și de Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă şi master pentru anul universitar 2023-2024 a Facultății de Drept din 

cadrul UTM pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs 

și taxa de studii. Pentru aceste categorii de cetățeni, recunoașterea studiilor se face de către 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului 

Educației. 

 (2) Cetățenii străini din state terțe se pot înscrie pe cont propriu valutar, pe baza cererii 

de obținere a scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de Direcția Generală Relații 

Internaționale și Afaceri Europene din cadrul ME. 

Art. 5. Cetățenii menționați la art. 4, declarați admiși în ciclurile de studii universitare de 

master, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licență, recunoscută în conformitate cu 

metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației. 

Art. 6. Candidații înscriși la concursul de admitere cu cetățenia unui stat terț UE și care, în 

calitate de studenți, obțin cetățenia română pe parcursul studiilor universitare plătesc taxa de 

studii stabilită prin Regulamentul privind nomenclatorul de taxe pentru studenții din state terțe 

UE. 

Art. 7. Prin excepție de la prevederile art. 6, în cazul schimbării statusului cetățeniei, la 

cererea studentului, avizată de prorectorul responsabil cu relațiile internaționale, Consiliul de 

Administrație poate aproba plata taxei de studii pentru studenții cetățeni români, stabilită prin 

Regulamentul privind nomenclatorul de taxe. 

Art. 8. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii universitare concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ superior care le oferă. 

Art. 9. (1) Admiterea se face pe programe de studii și forme de învățământ, în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la concursul de admitere, în limita 

cifrelor de școlarizare stabilite de ARACIS și prevăzute prin HG pentru anul universitar 2023-

2024. 

 (2) În condițiile prevăzute la art. 2 alin. (3), în cazul în care pentru un program de 

studii UTM primește aprobare de la ME pentru un număr suplimentar de locuri destinat 

școlarizării cetățenilor europeni sau din state terțe UE sau pentru mobilități academice ale 

studenților – în limita a 10% din cifra de școlarizare stabilită de ARACIS pentru programul 

respectiv –, admiterea se face pe locuri separate: în limita cifrei de școlarizare stabilită de 

ARACIS, pentru candidații cetățeni români și în limita numărului suplimentar de locuri 

aprobat, pentru candidații cetățeni străini. 

Art. 10. (1) Proba de concurs pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master este 

un interviu (probă orală), desfășurat pe baza prezentului Ghid de interviu specific 

domeniului de master respectiv. Interviul este susținut în fața unei comisii de interviu, 

formată dintr-un număr impar de cadre didactice titulare, numite prin hotărâre a consiliului 

facultății. Fiecare membru al comisiei acordă note de la 10 (zece) la 1 (unu), nota probei fiind 

media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de membrii 

comisiei. Nota obținută la interviu trebuie să fie de minim 5 (cinci). 

 (2) Prin excepție de la prevederea alin. (1), în baza hotărârii Consiliului Facultății, 

interviul poate fi susținut online, folosind platforma Microsoft Teams. Toți membrii comisiei 

de susținere a interviului trebuie să fie prezenți simultan pe platformă pe toată durata 

interviului. Candidatul este obligat să aibă camera video și microfonul deschise pe toată 

durata examinării. 



 
 

 
 

 (3) Susținerea on-line a interviului se înregistrează integral pentru fiecare candidat și 

se arhivează în spații și pe unități de memorie securizate, sub coordonarea Departamentului 

IT. Înregistrarea rămâne confidențială. 

 (4) Candidatului i se solicită acordul în scris pentru înregistrarea susținerii online a 

probei, ca piesă la dosarul de concurs. 

 (5) Înainte de începerea interviului online, candidatul are obligația de a se identifica 

prin prezentarea în fața camerei video a actului de identitate. 

 (6) Se interzice în timpul susținerii online a interviului: 

• prezența/accesul altei persoane în locul în care candidatul susține 

interviul; 

• comunicarea cu orice altă persoană pe timpul desfășurării susținerii, în 

afara membrilor comisiei; 

• înregistrarea prezentării probei de către candidat; 

• partajarea ecranului de către candidat (share screen) cu alte persoane; 

• părăsirea de către candidat a spațiului în care susține interviului; 

• întreruperea examenului de către candidat. 

 

 (7) Nerespectarea oricăreia dintre interdicțiile menționate la alin. (6) conduce la 

întreruperea examenului și notificarea fraudării acestuia. 

 (8) Dacă din motive tehnice (pană de curent, lipsa conexiunii la internet etc.) 

candidatul nu poate accesa mediul online de susținere a interviului, comisia de examinare 

poate aproba reprogramarea interviului la o altă oră în cursul zilei respective, fără a perturba 

programările existente. 

   (9) La stabilirea mediei generale la concursul de admitere în ciclul de studii 

universitare de master se ia în considerare media generală obținută la examenul de licență cu 

o pondere de 25% din media generală de admitere.  

             (10) Media generală la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de 

master reprezintă media aritmetică dintre nota obținută la interviu și media generală obținută 

la examenul de licență cu o pondere de 25% din media generală de admitere. Media generală 

la concursul de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire și nu poate fi mai mică 

decât 6 (șase). 

Art. 11. În cazul în care la  admiterea  în ciclul de studii universitare de master pe ultimul 

loc se situează doi sau mai mulți candidați cu aceeași medie generală la concursul de admitere 

departajarea candidaților se realizează după cum urmează: 

                   (a) după media generală obținută la examenul de licență; 

                   (b) în funcție de domeniul fundamental în care și-a obținut diploma de licență 

urmărindu-se compatibilitatea dintre disciplinele din programul de licență parcurs și 

disciplinele fundamentale ale programului de master pentru care se optează. 

 

Art. 12. În cazul candidaților care au urmat studiile universitare în afara României sau în 

România într-un alt sistem de învățământ decât cel național, mediile generale obținute la 

examenul de licență, se vor echivala în sistemul românesc de notare de către o comisie de 

echivalare a notelor/calificativelor obținute la finalizarea studiilor universitare, numită prin 

decizie a Rectorului. 

Capitolul II-Desfășurarea interviului 



 
 

 
 

Art.13.Interviul include un set de întrebări cu caracter general și specializat conform 

programului de master pentru care se aplică. Interviul se desfășoară în baza unui formular în 

care este stabilită structura interviului. Nota probei de interviu este trecută pe formularul de 

interviu. 

Art.14.Activitatea de desfășurare a interviului constă în: 

Membrii comisiei de interviu se prezintă (numele, prenumele, funcția și rolul în procesul de 

admitere); Candidatul se prezintă (nume, prenume)  

1.Candidatului îi este solicitat să prezinte motivația pentru alegerea Universității Titu 

Maiorescu, a Facultății de Drept din cadrul UTM-candidatul va prezenta argumentele care l-

au determinat în alegerea instituției noastre de învățământ prin identificarea activităților care 

l-au atras 

2.Candidatului îi este solicitat să prezinte motivația pentru parcurgerea programului de master 

în vederea dobândirii competențelor specifice-(candidatul va prezenta interesul real urmărit 

pentru a deveni parte a programului prin identificare anumitor aspecte specifice programului 

care i-au atras atenția, dar și a aspectelor care privesc interesul pentru cunoașterea domeniului, 

dezvoltarea academică și profesională, conjunctural (pentru definitivarea studiilor) 

3. Candidatului îi este solicitat să prezinte experiența educațională la momentul interviului în 

vederea realizării compatibilității dintre programul de studii de licență parcurs și programul de 

master pentru care optează); 

4.Candidatului îî este solicitat să prezinte experiență profesională la momentul interviului 

avându-se în vedere aspect precum: practica de specialitate, faptul că este  angajat în 

domeniul masterului, voluntariat; 

5.Candidatului îi este solicitat să prezinte perspectivele activității profesionale în următorii 5 

ani având în vedere  impactul asupra activității profesionale a programului de master pentru 

care optează, competențele obținute în urma participării la activitățile didactice desfășurate în 

cadrul programului de master. 

Art. 15. Aplicarea prezentului Ghid de interviu  se face pe baza Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi master, în 

programele de studii psihopedagogice, în programele de studii postuniversitare și în 

programul pregătitor de limba română pentru anul universitar 2023-2024 adoptat la nivel 

UTM, precum și Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă şi master pentru anul universitar 2023-2024 a Facultății de Drept din 

cadrul UTM 

 

Art.16.Prezentului Ghid de interviu i se anexează formularul care conține Structura 

interviului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Admitere iulie/septembrie 2023 

 

INTERVIU ADMITERE MASTER 
 

 

Programul de Studii Universitare de Master: 

Nume/Prenume candidat: 

Nota probei: 

 
 

        1.Motivația alegerii Universității Titu Maiorescu, a Facultății de Drept din cadrul 

UTM- (candidatul va prezenta argumentele care l-au determinat în alegerea instituției noastre 

de învățământ prin identificarea activităților care l-au atras); 

 

        2.Motivația alegerii programului  de master-(candidatul va prezenta interesul real 

urmărit pentru a deveni parte a programului prin identificare anumitor aspecte specifice 

programului care i-au atras atenția, dar și a aspectelor care privesc interesul pentru 

cunoașterea domeniului, dezvoltarea academică și profesională, conjunctural (pentru 

definitivarea studiilor); 

 

       3.Prezentarea experienței educaționale-(candidatului îi este solicitat să prezinte 

experiența educațională la momentul interviului în vederea realizării compatibilității dintre 

programul de studii de licență parcurs și programul de master pentru care optează); 

 

       4.Prezentarea experienței profesionale-(candidatului îî este solicitat să prezinte 

experiență profesională la momentul interviului avându-se în vedere aspect precum: practica 

de specialitate, faptul că este  angajat în domeniul masterului, voluntariat); 

 

         5.Prezentarea de către candidat a perspectivelor profesionale în următorii 5 ani 

(candidatului îi este solicitat să prezinte perspectivele activității profesionale în următorii 5 

ani având în vedere  impactul asupra activității profesionale a programului de master pentru 

care optează, competențele obținute în urma participării la activitățile didactice desfășurate în 

cadrul programului de master. 
 

 

Art.15.Prezentul Ghid de interviu a fost aprobat și avizată prin Hotărârea Consiliului 

Facultății de Drept din  data 27 februarie 2023. 

 

 


