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METODOLOGIE  

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENŢĂ ȘI DE MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020,  

ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI  

 

Capitolul I 

Preambul. Baza Legală 

  

Art. 1. (1) Universitatea “ARTIFEX” din Bucureşti, acreditată prin Legea 133/2005, este o 

unitate de învăţământ superior, care are în structura sa numai programe de studii universitare de 

licenţă şi masterat acreditate. 

(2) În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea 

„ARTIFEX” din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de 

studii universitare organizate în cadrul universității. 

(3) În Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti învăţământul superior este organizat pe 

cicluri: licenţă (trei ani/şase semestre) şi masterat (doi ani/patru semestre). Învăţământul de 

licenţă şi cel de masterat se desfăşoară numai în limba română, cu prezenţă în campusul 

universitar (învățământ cu frecvență), situat în Municipiul București. 

(4) În Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti învăţământul superior este organizat 

exclusiv în regim cu taxă. 

Art. 2. (1) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea în cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti se organizează pentru următoarele domenii și programe de studii 

universitare de licență acreditate: 

a) domeniul Finanțe – program de studii universitare de licență: Finanțe și bănci; 
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b) domeniul Contabilitate – program de studii universitare de licență: Contabilitate și 

Informatică de Gestiune; 

c) domeniul Management – program de studii universitare de licență: Management; 

d) domeniul Marketing – program de studii universitare de licență: Marketing; 

e) domeniul Administrarea Afacerilor – program de studii universitare de licență: 

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

 (2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea în cadrul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti se organizează pentru următoarele domenii și programe de studii 

universitare de masterat acreditate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:  

a) domeniul Finanțe – program de studii universitare de masterat: Management 

Financiar – Bancar şi de Asigurări; 

b) domeniul Contabilitate – program de studii universitare de masterat: Managementul 

Sistemului Informaţional Financiar – Contabil; 

c) domeniul Management – program de studii universitare de masterat: Management 

Organizaţional;  

d) domeniul Marketing – program de studii universitare de masterat: Marketing şi 

Comunicare în Afaceri;  

e) domeniul Administrarea Afacerilor – program de studii universitare de masterat: 

Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii. 

 

Art. 3. (1) Înscrierea pentru admiterea la ciclurile de studii universitare de licenţă şi de masterat 

se realizează în perioada 01.07.2019 – 25.09.2019. Concursul de admitere va avea loc în 

perioada 26.09.2019 – 27.09.2019.  

(2)  În cadrul Universității „ARTIFEX“ din Bucureşti, admiterea la studii universitare de 

licenţă şi de masterat se organizează în limba română.  

(3) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de 

studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituţiile de învăţământ care le oferă. 

(4) Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea 

candidaţilor, a prevederilor prezentei metodologii. 

 

Art. 4. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în Universitatea „ARTIFEX“ din 

Bucureşti are la bază prevederile cuprinse în:  

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 138, 142, 145, 151, 156, 199, 200, 277 și 304 

alin. 17, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea 133/2005 privind înfiinţarea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti; 
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- Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au 

primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învaţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de 

cercetare, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de master;  

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6.102 din 15.12.2016 

pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2017 – 2018;  

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.062 din 16.01.2018 pentru modificarea 

Anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6.102 din 

15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 

2017 – 2018; 

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei 

de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 

2017-2018;  

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 3922/02.06.2016 

privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica 

Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de stat şi 

particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 

2016-2017;  

- Carta Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

 

Art. 5. (1) Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare 

la sediul său şi prin publicare pe pagina web proprie, informaţii privind:  

a) metodologia proprie de admitere; 

b) oferta anuală de şcolarizare, în conformitate cu prevederile art.138 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (vezi anexa nr. 1 la 

prezenta metodologie); 

c) condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere; 

d) perioada de înscriere la concursul de admitere; 

e) perioada de desfășurare a concursului de admitere; 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727423&d=2016-03-01#p-45727423
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f) modalitatea de desfăşurare a concursului şi probele de concurs; 

g) facilităţile sau condiţiile speciale (inclusiv pentru persoanele cu handicap); 

h) taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii; 

i) alte informaţii utile candidaţilor. 

(2) Perioada de desfășurare a concursului de admitere, modalitatea de desfăşurare a 

concursului şi probele de concurs se fac publice, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea 

concursului de admitere, prin afişare la sediul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti şi prin 

publicare pe pagina web proprie. 

(3) Conducerea Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti are întreaga responsabilitate 

pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 

(4) După admiterea în universitate, pe parcursul anilor de pregătire universitară, studenţii 

trebuie să cunoască şi să respecte reglementările legale şi pe cele interne instituţionale în 

vigoare.    

 

Art. 6. (1) Pentru organizarea admiterii în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din București, 

Senatul decide constituirea Comisiei centrale de admitere, care va asigura condiţiile materiale şi 

organizatorice necesare desfăşurării normale a admiterii, precum şi supravegherea respectării 

prevederilor prezentei Metodologii. Din Comisia centrală fac parte:  rectorul, prorectorul, 

președintele senatului, preşedinţii Comisiilor de admitere pe facultăţi şi un secretar. Preşedintele 

Comisiei centrale de admitere este Rectorul Universităţii. În cazuri excepţionale, rectorul poate fi 

înlocuit la preşedinţia Comisiei centrale de prorector.  

       (2) Organizarea şi desfăşurarea admiterii pe programe de studii sunt asigurate 

de Comisiile de admitere pe facultăţi, conduse de către decani.  Structura şi componenţa acestora 

se stabilesc de consiliile facultăţilor şi se aprobă de Senatul universitar. Acestea răspund de 

respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii şi ale legislației în domeniu. 

       (3) Preşedintele comisiei de admitere pe facultate răspunde de existenţa în dosarul de 

concurs a documentelor prevăzute în prezenta Metodologie. Membrii comisiei răspund, în 

solidar cu preşedintele, de existenţa tuturor documentelor în dosar. 

      (4) În situaţia în care, în cadrul procedurii de admitere, există suspiciuni referitoare la 

legalitatea unui document prezentat de către un candidat, preşedintele comisiei va anunţa de 

urgenţă conducerea universităţii în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. 
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Capitolul II 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de 

studii universitare de licenţă, anul universitar 2019-2020 

 

Art. 7. (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentei Metodologii, întregul pachet de norme, 

măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de 

licenţă şi prin care se dobândeşte calitatea de student al Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. 

(2) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domenii de 

licenţă și programe de studii acreditate în cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, numai 

la forma de învăţământ cu frecvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Admiterea se organizează pe bază de concurs, criteriile fiind stabilite prin prezenta 

Metodologie. 

(4) În cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, învăţământul de licenţă se 

desfăşoară doar în limba română, cu prezenţă în campusul universitar (învățământ cu frecvență), 

situat în Municipiul București. 

(5) În Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti învăţământul superior este organizat 

numai în regim cu taxă. 

(6) Concursul pentru admiterea la studii universitare de licenţă se desfăşoară într-o 

singură sesiune, în perioada 26.09.2019 – 27.09.2019. 

(7) Admiterea la studii universitare de licență se susţine în limba română. 

 

Art. 8. (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă 

doar absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă, indiferent de anul 

absolvirii liceului.  

(2) La admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 

români, şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de 

bacalaureat sau echivalentă obţinută în statele menţionate, recunoscută. 

(3) Românii de pretutindeni și cetățenii din state terțe pot participa la admiterea în cadrul 

Universității „ARTIFEX“ din Bucureşti, pentru studiile universitare de licență, conform 

prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României și 

metodologiilor special elaborate de Ministerul Educației Naţionale pentru aceștia. 

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii altor state sau de cetăţenii români în 

străinătate sau în cadrul unor instituţii de învăţământ străine aflate pe teritoriul României este de 

competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (informaţii 

suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).  
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(5) La concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă cu predare în 

limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru limba 

română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  

 

Art.9. (1) Un candidat poate participa, concomitent, la admiterea la mai multe programe de 

studii universitare de licență din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de 

înscriere la fiecare program.  

(2) În vederea înmatriculării, candidatul declarat admis are obligaţia să depună diploma 

de bacalaureat și foaia matricolă în original / adeverinţa de bacalaureat. Candidaţii care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2018 - 2019 pot prezenta la 

înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează 

media generală de la examenul de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de 

valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă, în 

original şi copie conform cu originalul, trebuie depuse la secretariatul programelor de studii din 

cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti până cel mai târziu la data de 01 noiembrie 2019.  

 

Art. 10. (1) Universitatea „ARTIFEX” din București promovează egalitatea de şanse pentru 

persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor 

adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora la învăţământul superior.  

 (2) În cadrul cifrei de şcolarizare aprobate, în baza Memorandumului încheiat cu 

Guvernul României, Universitatea „ARTIFEX” din București asigură școlarizarea gratuită a 

absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, a căror vârstă nu 

depăşeşte 26 de ani.  

 (3) Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii - premiile I, II, III 

sau menţiune - la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei 

Naţionale beneficiază de dreptul de a fi admiși, fără susţinerea concursului de admitere. 

 (4) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii 

menţionate la aliniatul 3, vor anexa la dosarul de înscriere diploma de premiu, în copie conform 

cu originalul. 

 

Art. 11. (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de 

stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în 

cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitatea „ARTIFEX” din București. 

(2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele 

privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi 
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comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidaţii absolvenţi de 

liceu. 

       (3) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite 

transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi, în regim cu 

taxă, în condițiile Ghidului de credite transferabile pentru programele de studii universitare de 

licenţă şi masterat al  Universităţii  „ARTIFEX” din  Bucureşti. 

 

Art. 12. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu 

cartea de identitate sau un document echivalent, pe baza următoarelor documente: 

 diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie conform 

cu originalul;  

 foaia matricolă sau un document echivalent cu aceasta, din care să rezulte media anilor de 

studii, în original şi copie conform cu originalul; 

 certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  

 certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este cazul);  

 documentul de identitate (copie);  

 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că 

solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  

 trei fotografii de dimensiune 3/4;  

 chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  

 contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare; 

 fișa de înscriere, completată electronic și semnată de candidat, la momentul înscrierii; 

 dosar plic. 

(2) Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se realizează de către 

persoana/persoanele cu atribuţii în acest sens. 

(3) Candidații înscrişi la a doua facultate vor prezenta diploma de bacalaureat și foaia 

matricolă (copie din care să rezulte certificarea conformităţii cu originalul) şi adeverinţă eliberată 

de facultatea unde aceştia sunt înmatriculaţi, cu specificarea anului de studiu (original). 

(4) Absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de licenţă (sau echivalentă), care vor 

să urmeze o a doua specializare vor mai adăuga la dosarul de înscriere următoarele acte:  

 diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta (original sau copie din care să 

rezulte certificarea conformităţii cu originalul); 

 suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă  (original sau copie din care să rezulte 

certificarea conformităţii cu originalul).  
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(5) Pentru cetăţenii străini sau pentru cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în 

străinătate, dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, suplimentar, următoarele documente:  

 atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în ţările de domiciliu eliberat de 

direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naţionale; 

 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii 

abilitate ale Ministerului Educației Naţionale.  

(6) Dosarele candidaților se depun la secretariatul programelor de studii, acestea 

asigurând transmiterea lor către comisia de admitere de la nivelul facultății, în vederea verificării 

tuturor documentelor pe care le conțin. 

 

Art. 13. (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere, pentru studiile universitare de licenţă, 

este de 100 lei.   

 (2) După înmatricularea în anul I, taxa de înscriere achitată nu se returnează.  

(3) Sunt scutite de obligația achitării taxei de înscriere următoarele categorii de 

candidați:  

 copiii personalului didactic aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii 

personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi 

copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de 

la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de 

candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte 

calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a 

unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării 

admiterii. 

 candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor 

doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original 

de la centrul de plasament. 

 copiii angajaţilor Universităţii „ARTIFEX” din București. 

(4) Taxa de înscriere se plăteşte la casieria Universităţii „ARTIFEX“ din București.  

(5) Studenţii anului I învaţă gratuit.  

(6) Studenţii care obţin la sfârşitul primului an universitar media peste 9,50, primesc 

burse, sub forma scutirii de plata taxei de şcolarizare pentru perioada anului doi de studii 

universitare de licență. 

(7) Pe parcursul anilor de studiu următori nu se acordă scutiri de taxe de şcolarizare 

pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă.  
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(8) Studenţii anului I sunt obligaţi la achitarea taxei de şcolarizare, în cazul retragerii pe 

parcursul anului universitar sau în cazul exmatriculării.  

(9) Taxa şcolară pentru anii universitari următori se stabileşte de Consiliul de 

Administraţie al Universităţii „ARTIFEX“ din Bucureşti.  

 

Art. 14. (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă se face prin concurs, pe baza mediei 

generale de admitere, calculată ca medie aritmetică simplă între media obţinută la examenul de 

bacalaureat şi media anilor de studii din perioada liceului.  

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

(3) Media generală minimă de admitere la studiile universitare de licenţă nu poate fi mai 

mică de 5 (cinci).  

(4) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de 

admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare de licenţă în 

parte. 

(5) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie generală de admitere, 

departajarea acestora se va face prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii: 

 nota la prima probă scrisă a bacalaureatului; 

 nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului; 

 nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului. 

(6) Media generală obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii 

de clasificare numai în cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti. 

 

Art. 15. Rezultatele concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licenţa 

se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti, menţionându-se data şi ora afişării, precum şi pe site-ul web al instituţiei 

(www.artifex.org.ro).  

 

Art. 16. (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului se depun la secretariatul 

general al Universității, fiind aduse la cunoștința comisiei de contestații constituită la nivelul 

Universității. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 ore de la afişarea rezultatelor, 

acestea urmând a fi soluţionate în cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de către comisia de 

contestații. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale. 

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 

http://www.artifex.org.ro/
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(4) După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. După terminarea operaţiunilor de 

stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi, 

nu sunt permise modificări, adăugiri etc.  

 

Art. 17. Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti restituie, după afişarea rezultatelor finale, în 

cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, până la începerea 

anului universitar.  

 

Art. 18.  Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 

decizie a rectorului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. După aprobarea înmatriculării, 

studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr unic valabil pentru 

întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii la care au fost admişi. 

 

 

Capitolul III 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de 

studii universitare de masterat, anul universitar 2019-2020 

 

Art. 19. (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentei Metodologii, întregul pachet de norme, 

măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de 

masterat şi prin care se dobândeşte calitatea de student al Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti. 

(2) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pe domenii 

și programe de studii universitare de masterat acreditate, numai la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(3) Universitatea „ARTIFEX” din București organizează admitere exclusiv la programele 

de studii universitare de masterat profesionale, acestea fiind orientate preponderent spre 

formarea și aprofundarea competențelor profesionale în domeniul studiilor de licență sau într-un 

domeniu de studii universitare apropiat/înrudit, precum și formarea complementară pentru 

absolvenții de nivel de licență ai altor domenii de studii.  

(4) Admiterea se organizează pe bază de concurs, criteriile fiind stabilite prin prezenta 

Metodologie. 
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(5) În cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti, programele de studii universitare 

de masterat se desfăşoară doar în limba română, cu prezenţă în campusul universitar (învățământ 

cu frecvență), situat în Municipiul București. 

(6) În Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti învăţământul superior este organizat 

numai în regim cu taxă. 

(7) Concursul pentru admiterea la studii universitare de masterat se desfăşoară într-o 

singură sesiune, în perioada 26.09.2019 – 27.09.2019. 

(8) Admiterea la studii universitare de masterat se susţine în limba română. 

 

Art. 20.(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de 

masterat:  

 absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în 

concordanţă cu Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale; 

 absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în 

concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

 absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, 

conform Legii nr. 84/1995; 

(2) La admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii 

români, şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care sunt absolvenţi de studii universitare cu 

diplomă de licență sau echivalentă obţinută în statele menţionate, recunoscută. 

(3) Românii de pretutindeni și cetățenii din state terțe pot participa la admiterea în cadrul 

Universității „ARTIFEX“ din Bucureşti, pentru studiile universitare de masterat, conform 

prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României și 

metodologiilor special elaborate de Ministerul Educației Naţionale pentru aceștia. 

(4) Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii altor state sau de cetăţenii români în 

străinătate sau în cadrul unor instituţii de învăţământ străine aflate pe teritoriul României este de 

competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (informaţii 

suplimentare: http://www.cnred.edu.ro).  

(5) La concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat cu predare 

în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă pentru 

limba română eliberat de instituţii abilitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale.  

 

Art. 21. (1) Un candidat poate participa, concomitent, la admiterea la mai multe programe de 

studii universitare de masterat din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de 

înscriere la fiecare program.  
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(2) În vederea înmatriculării, candidatul declarat admis are obligaţia să depună diploma 

de licență și suplimentul la diplomă în original / adeverinţa de licență. Candidaţii care au 

promovat examenul de licență în sesiunile anului universitar 2018 - 2019 pot prezenta la 

înscriere, în locul diplomei de licență și suplimentului la diplomă, adeverinţa eliberată de 

universitatea absolvită, în care se menţionează media generală de la examenul de licență şi 

mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

Diploma de licență și suplimentul la diplomă, în original şi copia conform cu originalul, trebuie 

depuse la secretariatul programelor de studii din cadrul Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti 

în termen de cel mult 12 luni de la data examenului de licență.  

 

Art. 22. Universitatea „ARTIFEX” din București promovează egalitatea de şanse pentru 

persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport adiţional adaptat nevoilor 

adulţilor cu handicap, sprijinind accesul acestora la învăţământul superior.  

 

Art. 23. (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de masterat/absolvire ai învăţământului superior de 

stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la al doilea program de studii universitare de 

masterat (diferit de primul program absolvit), în cadrul domeniilor de masterat oferite de 

Universitatea „ARTIFEX” din București. 

(2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele 

privind admiterea în anul I a absolvenţilor de studii superioare cu diplomă de licență. Stabilirea 

şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu toți ceilalți candidați la 

concursul de admitere. 

       (3) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite 

transferabile, de recunoaşterea perioadelor de studii. 

 

Art. 24. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu 

cartea de identitate sau un document echivalent, pe baza următoarelor documente: 

 diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie conform cu 

originalul;  

 suplimentul la diploma de licență/foaia matricola sau un document echivalent cu acestea, 

în original şi copie conform cu originalul; 

 certificatul de naştere, în original şi copie conform cu originalul;  

 certificatul de căsătorie, în original şi copie conform cu originalul (dacă este cazul);  

 documentul de identitate (copie);  

 adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale autorizate, din care să rezulte că 

solicitanţii sunt apţi pentru învățământ superior;  
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 trei fotografii de dimensiune 3/4;  

 chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;  

 contractul - cadru pentru întreaga perioadă de şcolarizare; 

 fișa de înscriere, completată electronic și semnată de candidat, la momentul înscrierii; 

 dosar plic. 

(2) Certificarea conformităţii documentelor cu originalul se realizează de către 

persoana/persoanele cu atribuţii în acest sens. 

(3) Candidații înscrişi la al doilea program de studii universitare de masterat vor 

prezenta diploma de licență și suplimentul la diplomă (copie din care să rezulte certificarea 

conformităţii cu originalul), precum şi adeverinţă eliberată de facultatea unde aceştia sunt 

înmatriculaţi, cu specificarea anului de studiu (original);  

(4) Absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de masterat (sau echivalentă), care 

vor să urmeze o a doua specializare vor mai adăuga la dosarul de înscriere următoarele acte:  

 diploma de masterat sau diplomă echivalentă cu aceasta (original sau copie din care să 

rezulte certificarea conformităţii cu originalul); 

 suplimentul la diploma de masterat/foaia matricolă  (original sau copie din care să rezulte 

certificarea conformităţii cu originalul).  

(5)  Pentru cetăţenii străini sau pentru cetăţenii români cu rezidenţă permanentă în 

străinătate, dosarul de înscriere trebuie să cuprindă, suplimentar, următoarele documente:  

 atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia eliberat de direcţia de specialitate 

din cadrul Ministerului Educației Naţionale; 

 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii 

abilitate ale Ministerului Educației Naţionale.  

(6) Dosarele candidaților se depun la secretariatul programelor de studii, acestea 

asigurând transmiterea lor către comisia de admitere de la nivelul facultății, în vederea verificării 

tuturor documentelor pe care le conțin. 

 

Art. 25. (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere, pentru studiile universitare de masterat, 

este de 100 lei.   

 (2) După înmatricularea în anul I, taxa de înscriere achitată nu se returnează.  

(3) Sunt scutite de obligația achitării taxei de înscriere următoarele categorii de 

candidați:  

 copiii personalului didactic aflat în activitate. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii 

personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi 

copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de 
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la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de 

candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte 

calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a 

unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării 

admiterii. 

 copiii angajaţilor Universităţii „ARTIFEX” din București. 

(4) Taxa de înscriere se plăteşte la casieria Universităţii „ARTIFEX“ din București.  

(5) Pe parcursul anilor de studiu următori nu se acordă scutiri de taxe de şcolarizare 

pentru studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare de masterat.  

(6) Taxa şcolară se stabileşte de Consiliul de Administraţie al Universităţii „ARTIFEX“ 

din Bucureşti.  

 

Art. 26. (1) Admiterea la studiile universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediei 

generale de admitere, calculată ca medie aritmetică între media obţinută la examenul de licență şi 

nota obținută la testul - interviu susţinut, în baza fișei de verificare a cunoștințelor specifice 

domeniului de studiu, conform tematicii și bibliografiei prevăzute în Anexa 2 la această 

Metodologie.  

(2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

(3) Media generală minimă de admitere la studiile universitare de masterat nu poate fi 

mai mică de 5 (cinci).  

(4) Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de 

admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu de masterat în parte. 

(5) În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi medie generală de admitere, 

departajarea acestora se va face prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii: 

 nota la testul interviu, susţinut, în baza fișei de verificare a cunoștințelor specifice 

domeniului de studiu. 

 media examenului de licență. 

 media anilor de studii aferenți ciclului I de studii universitare (licență). 

(6) Media generală obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii 

de clasificare numai în cadrul Universității „ARTIFEX” din Bucureşti. 

 

Art. 27. Rezultatele concursului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat 

se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Universităţii „ARTIFEX” din 

Bucureşti, menţionându-se data şi ora afişării, precum şi pe site-ul web al instituţiei 

(www.artifex.org.ro).  

http://www.artifex.org.ro/
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Art. 28. (1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului se depun la secretariatul 

general al Universității, fiind aduse la cunoștința comisiei de contestații constituită la nivelul 

Universității. Termenul de depunere a contestaţiilor este de 24 ore de la afişarea rezultatelor, 

acestea urmând a fi soluţionate în cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, de către comisia de 

contestații. Decizia comisiei de contestații este definitivă. 

(2) Nu se admit contestații pentru probele orale. 

(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere. 

(4) După expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor, rezultatul concursului de 

admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat. După terminarea operaţiunilor de 

stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe listele candidaţilor declaraţi admişi, 

nu sunt permise modificări, adăugiri etc.  

 

Art. 29. Universitatea „ARTIFEX“ din Bucureşti restituie, după afişarea rezultatelor finale, în 

cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele 

candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, până la începerea 

anului universitar.  

 

Art. 30.  Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin 

decizie a rectorului Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti. După aprobarea înmatriculării, 

studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr unic valabil pentru 

întreaga perioadă de şcolarizare la programul de studii universitare de masterat la care au fost 

admişi. 

 

Capitolul IV 

Dispoziții finale 

 

Art. 31.  Prezenta Metodologie a fost avizată în şedinţa Consiliului de Administrație al 

Universității „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 20.02.2019 şi aprobată în şedinţa Senatului 

Universităţii „ARTIFEX” din Bucureşti din data de 27.02.2019. 

 Metodologia intră în vigoare de la data aprobării.  

 

Avizat, Aprobat, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Președintele Senatului, 

Ec. Sevastiţa Grigorescu    Prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 
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Anexa nr.1 

 

Cifra de școlarizare  

pentru programele de studii universitare de licență și masterat 

- anul universitar 2019 – 2020 - 

 

Programe de studii universitare de licență 

Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul 

de licență 

Specializarea/ 

Programul de 

studii 

universitare de 

licență 

Locația 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

(AP) 

Forma de 

învățământ 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

1 

Facultatea de 

Finanțe și 
Contabilitate 

Contabilitate 

Contabilitate și 

Informatică de 

Gestiune 

București Română A 
Învățământ 
cu frecvență 

180 90 

Finanțe Finanțe și Bănci București Română A 
Învățământ 
cu frecvență 

180 90 

2 

Facultatea de 

Management 
- Marketing 

Administrare
a Afacerilor 

Economia 

Comerțului, 
Turismului și 

Serviciilor 

București Română A 
Învățământ 
cu frecvență 

180 120 

Management Management București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
180 180 

Marketing Marketing București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
180 150 

 

 

Programe de studii universitare de masterat 

Nr. 

crt. 

Facultatea Domeniul de 

studii 

universitare 

de master 

Programul de 

studii 

universitare de 

master 

Locația 

geografică 

Limba 

de 

predare 

Acreditare 

(A)/ 

Autorizare de 

funcționare 

provizorie 

(AP) 

Forma de 

învățământ 

Număr de 

credite de 

studii 

transferabile 

Număr 

maxim de 

studenți 

care pot fi 

școlarizați 

1 

Facultatea 

de Finanțe și 

Contabilitate 

Contabilitate 

Managementul 

Sistemului 

Informațional 
Financiar – 

Contabil 

București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
120 50 

Finanțe 

Management 

Financiar – 

Bancar și de 

Asigurări 

București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
120 75 

2 

Facultatea 
de 

Management 

- Marketing 

Administrarea 

Afacerilor 

Administrarea 
Afacerilor în 

Comerț, Turism 

și Servicii 

București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
120 50 

Management 
Management 

Organizațional 
București Română A 

Învățământ 
cu frecvență 

120 75 

Marketing 

Marketing și 

Comunicare în 
Afaceri 

București Română A 
Învățământ 

cu frecvență 
120 75 
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Anexa nr.2 

 

UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE 

LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  

– anul universitar 2019-2020 –   

 

 

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Finanţe  

Programul de studii universitare de masterat: Management Financiar – Bancar și de 

Asigurări 

 

Tematică 

1. Procesul inflaționist. Inflația și paritatea puterii de cumpărare; 

2. Structura sistemului financiar; 

3. Măsurarea performanţelor bancare; 

4. Riscurile bancare și metode de gestionare a acestora; 

5. Dobânda - metode de calcul; 

6. Tipuri de credite. Costul creditului; 

7. Sistemul fiscal. Impozite şi taxe; 

8. Specificul modelării în domeniul financiar; 

9. Conceptul de securitate socială și forme de asigurare; 

10. Elementele tehnice ale asigurărilor. 

 

 

Bibliografie 

1. Anghel, M.G. (2015). Analiză financiar-monetară, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 

978-973-709-763-7, pg. 122-165, 167-176; 

2. Anghelache, C., Anghel, M.G., Manole, A. (2015). Modelare economică, financiar – 

bancară şi informatică, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 978-606-8716-00-8, pg. 189-

202; 
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3. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2014). Modelare economică. Concepte, teorie şi studii ce 

caz, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-629-6, pg. 229-256; 

4. Anghelache, C., Gheorghe, M., Voineagu, V. (2013). Metode şi modele de măsurare şi 

analiză a inflaţiei, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-664-7, pg. 211-

248, 261-284; 

5. Belean, P., Anghelache, G., Risti, L., Gînguţă, A. (2007). Finanţele publice ale 

României, Ediţia a treia, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-318-9, pg. 

124-195; 

6. Bistriceanu, Gh. (2014). Noţiuni bancare fundamentale, Editura Economică, Bucureşti, 

ISBN 978-973-709-723-1, pg. 9-17, 41-72; 

7. Carp, A. (2012). Acumularea și distribuirea resurselor în sistemul Asigurărilor Sociale. 

Studiu pe bază de modele, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-627-2, pg. 

25-36; 

8. Dardac, N., Barbu, T. (2009). Instituţii de credit, Editura ASE, Bucureşti, ISBN 978-606-

505-509-4, pg. 73-111; 

9. Marinescu, R.T. (2009). Finanţe publice: modele de analiză şi studii de caz, Editura 

Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-447-6, pg. 184-235; 

10. Văcărel, I., Bercea, F. (2007). Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, ISBN 

973-9282-31-8, pg. 62-81. 

 

Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menționate. 

 

Facultatea de Finanţe şi Contabilitate 

Domeniul: Contabilitate  

Programul de studii universitare de masterat: Managementul Sistemului Informațional 

Financiar – Contabil 

 

Tematică 

1. Conținutul informațional al situațiilor financiare; 

2. Bazele de evaluare utilizate în contabilitate; 

3. Suportul documentar utilizat în contabilitate; 

4. Rolul și obiectivele auditului financiar; 

5. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar; 

6. Modele de gestiune economico-financiară a firmei; 

7. Decizia şi procesul decizional. Caracteristici ale mediului decizional actual; 
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8. Depozitele de date în sprijinul analiştilor financiari; 

9. Sistemul informaţional. Modelarea structurii sistemului informaţional. Delimitarea ariei 

de   cuprindere; 

10. Arhitectura funcţională a sistemelor informatice integrate financiar-contabile pentru 

întreprinderi. 

             

Bibliografie 

1. Anghelache, C., Anghel, M.G. (2014). Modelare economică. Concepte, teorie şi studii ce 

caz, Editura Economică, Bucureşti, ISBN 978-973-709-629-6, pg. 139-164; 

2. Anghelache C., Anghel M.G., Manole A., Lilea, F.P.C. (2016). Modelare economică, 

financiar-monetar-bancară şi informatică”, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 978-606-

8716-19-0, pg. 259-266; 

3. Bădulescu, M. (2009). Sisteme informatice de gestiune, Editura Artifex, Bucureşti, ISBN 

978-973-7631-56-5, pg 3-14; 

4. Coman, F. (2009). Contabilitate financiară şi fiscalitate, Editura Economică, Bucureşti, 

ISBN 978-973-709-439-1, pg. 55-68, 80-82, 319-330; 

5. Glăvan, M.E., Păunescu, M., Calu, D.A., Guse, R.G. (2017). Contabilitate financiară. 

Noțiuni teoretice și aplicații, Editura ASE, Bucureşti, ISBN 978-606-34-0128-2, pg. 23-

33, 277-284; 

6. Manole A. (2008). Modelul sistemului informatic financiar-contabil, Editura Artifex, 

Bucureşti, ISBN 978-973-7631-43-5, pg. 10-17, 132-133; 

7. Neamțu, H., Roman, A.G., Țurlea, E. (2012). Audit financiar. Misiuni de asigurare și 

servicii conexe, Editura Economică, Bucureşti, ISBN  978-973-709-583-1, pg. 15-19; 

8. Tudor, C. (2013). Sisteme informatice în domeniul financiar-contabil, Editura ASE, 

Bucureşti, ISNB 978-606-505-746-3, pg 21-40; 95-100; 

9. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind 

documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 

2015; 

10. Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi 

situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 30 

decembrie 2014, modificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1198/2015 

pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile. 

 

Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menționate. 
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Facultatea de Management - Marketing 

Domeniul: Management 

Programul de studii universitare de masterat: Management Organizațional 

 

Tematică 

1. Funcțiile managementului; 

2. Decizia managerială și etapele procesului decizional strategico-tactic; 

3. Componentele organizării procesuale și structurale; 

4. Reproiectarea managerială a organizației; 

5. Relațiile firmei cu mediul economic și strategii de aprovizionare;  

6. Factorii de influență ai capacității de producție; 

7. Competitivitatea sistemelor de producție; 

8. Fundamentarea deciziei de investiții; 

9. Rolul culturii organizaționale în creșterea performanțelor organizației; 

10. Recrutarea internă versus recrutarea externă în cadrul organizațiilor. 

 

Bibliografie 

1. Cucu, V. (2017). Decizia de investiții, Editura ARTIFEX, București, ISBN 978-606-

8716-33-6, pg. 217-222; 

2. Gresoi, S., Buiga, A., Gheorghe, A. (2012). Managementul producției, Editura Terra 

Nostra, Iași, ISBN 978-606-623-000-1, pg. 158-160, 196-202, 235-243; 

3. Neagu, C. (2016). Managementul resurselor umane, Editura Tritonic, București, ISBN 

978-606-749-164-7, pg. 99-119; 

4. Neagu, C., Udrescu, M. (2015). Management general, Editura ARTIFEX, București, 

ISBN 978-606-8716-12-1, pg. 43-60, 61-76, 77-81, 91-94, 100-104; 

5. Popescu-Cruceru, A.S., Udrescu, M. (2013). Logistica și subsisteme logistice. Interfețe 

juridice în logistica firmei, Editura Tritonic, București, ISBN 978-606-8536-85-9, pg. 

209-213; 

6. Verboncu, I. (coord.) (2013). Management. Eficiență. Eficacitate. Performanțe, Editura 

Universitară, București, ISBN 978-606-591-882-5, pg. 10-20, 122-133; 

7. Verboncu, I. (coord.) (2011). Reproiectarea managerială a organizației, Editura ASE, 

București, ISBN 978-606-505-513-1, pg. 157-181. 

 

Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menționate 
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Facultatea de Management - Marketing 

Domeniul: Marketing 

Programul de studii universitare de masterat: Marketing și Comunicare în Afaceri 

 

Tematică 

1. Componentele mix-ului de marketing; 

2. Mediul de marketing; 

3. Planul de marketing; 

4. Analiza SWOT; 

5. Problematica cercetărilor de marketing; 

6. Conexiunile logisticii cu marketingul; 

7. Forța de vânzare și organizarea acesteia; 

8. Etapele procesului de vânzare; 

9. Etapele procesului de negociere; 

10. Formele de comunicare și rolul acesteia în negociere. 

 
 

Bibliografie 

1. Armstrong, G., Kotler, Ph. (2016). Introducere în Marketing, Editura Educational Centre, 

București, ISBN 978-973-0-21243-3, pg. 68-91, 172-199, 446-471, 506-531; 

2. Balaure, V. (2008). Marketing, Editura Uranus, București, ISBN 973-9021-75-1, pg. 13-

39, 231-284, 313-322, 322-367, 375-401, 401-479, 483-519; 

3. Cătoiu, I. (2008). Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, ISBN 973-9021-76-

X, pg. 67-85, 87-141, 147-167, 179-214, 319-330; 

4. Mecu, D.G. (2015). Negociere, comunicare și reguli de protocol pe înțelesul tuturor, 

Editura Credo Mateo, București, ISBN 978-606-92015-03, pg. 6-34; 

5. Năstase, D. (2013). Fundamentele marketingului, Editura Axioma Print, București, ISBN 

978-606-8206-08-0, pg. 25-34, 150-156, 253-261, 261-265; 

6. Popescu-Cruceru, A.S., Udrescu, M. (2013). Logistica și subsisteme logistice. Interfețe 

juridice în logistica firmei, Editura Tritonic, București, ISBN 978-606-8536-85-9, pg. 81-

98; 

7. Teau, A.M. (2009). Tehnici de vânzare, Editura Prouniversitaria, București, ISBN 978-

973-129-472-8, pg. 23-31, 77-89, 187-191, 191-198. 

 

Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menționate 
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Facultatea de Management - Marketing 

Domeniul: Administrarea Afacerilor 

Programul de studii universitare de masterat: Administrarea Afacerilor în Comerț, Turism 

și Servicii 

 

Tematică 

1. Funcțiile managementului; 

2. Decizia managerială și etapele procesului decizional strategico-tactic; 

3. Componentele organizării procesuale și structurale; 

4. Activitatea antreprenorială. Factori de influență; 

5. Etapele de elaborare ale unui plan de afaceri; 

6. Politici și modele de valorificare turistică; 

7. Elemente de management ale sectorului terțiar; 

8. Tehnologia amenajării magazinelor; 

9. Etapele procesului de negociere; 

10. Formele de comunicare și rolul acesteia în negociere. 

 

Bibliografie 

1. Gresoi, S., Buiga, A., Gheorghe, A. (2012). Managementul producției, Editura Terra 

Nostra, Iași, ISBN 978-606-623-000-1, pg. 155-166; 

2. Ionescu, E. (2009). Ecoturism și turism rural, Editura ARTIFEX, București, ISBN 978-

973-7631-58-9, pg. 90-104; 

3. Mecu, D.G. (2015). Negociere, comunicare și reguli de protocol pe înțelesul tuturor, 

Editura Credo Mateo, București, ISBN 978-606-92015-03, pg. 6-34; 

4. Năstase, D. (2014). Managementul sectorului terțiar, Editura Semne, București, ISBN 

978-6047-6216-06-4, pg. 19-29, 109-117; 

5. Neagu, C., Udrescu, M. (2015). Management general, Editura ARTIFEX, București, 

ISBN 978-606-8716-12-1, pg. 43-60, 61-76, 77-81, 91-94, 100-104; 

6. Teau, A.M. (2013). Tehnologii comerciale, Editura Prouniversitaria, București, ISBN 

978-606-647-669-0, pg. 42-62; 

7. Teau, A.M. (2009). Tehnici de vânzare, Editura Prouniversitaria, București, ISBN 978-

973-129-472-8, pg. 187-191, 191-198. 

 

Notă: Se pot consulta orice alte surse bibliografice care corespund tematicii menționate 


