
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

   În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, 
   luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.483/2011 pentru modificarea

anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea
programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior, 
   în temeiul art. 19 şi 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările

ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al art. 5 şi 6 din anexa nr. 2
la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în
sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, 

 ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 

  Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2010 privind aprobarea
programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011, cu modificările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La anexa nr. 1, poziţia 3 "Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» din Bucureşti", la numărul curent 1
"Facultatea de Urbanism", numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programului de studii universitare de master
"Proiectare urbană" se modifică după cum urmează: 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI 

  2. La anexa nr. 1, poziţia 5 "Universitatea din Bucureşti", la numărul curent 2 "Facultatea de Biologie", numărul maxim de
studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master "Biotehnologie microbiană şi genetică" se
modifică după cum urmează: 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

  3. La anexa nr. 1, poziţia 5 "Universitatea din Bucureşti", la numărul curent 4 "Facultatea de Drept", denumirea
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1 Facultatea de Urbanism Urbanism Proiectare urbană IF 120 50

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă

Programul de studii 
universitare (locaţia 

geografică de desfăşurare1 şi 
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învăţământ3
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2 Facultatea de Biologie Biologie Biotehnologie microbiană şi 
genetică IF 120 40



programului de studii universitare de master "Drept comunitar" se modifică după cum urmează: 
5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

  4. La anexa nr. 1, poziţia 5, "Universitatea din Bucureşti", la numărul curent 4 "Facultatea de Drept", denumirea
programului de studii universitare de master "Drept şi politici publice europene" se modifică după cum urmează: 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

  5. La anexa nr. 1, poziţia 9 "Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti", la numărul curent 2 "Facultatea de Arte
Decorative şi Design" se elimină programul de studii universitare de master "Metodologii de conservare şi restaurare a
patrimoniului artistic", care se introduce la numărul curent 3 "Facultatea de Istoria şi Teoria Artei", după cum urmează: 

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

  6. La anexa nr. 1, poziţia 15 "Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău", la numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie",
numărul de credite de la programul de studii universitare de master "Managementul protecţiei mediului în industrie" se
modifică după cum urmează: 

15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU 

  7. La anexa nr. 1, poziţia 17 "Universitatea «Transilvania» din Braşov", la numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie
Mecanică" se elimină programul de studii universitare de master "Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi
tehnologice agroalimentare şi turistice", care se introduce la numărul curent 8 "Facultatea de Alimentaţie şi Turism", după
cum urmează: 

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

Nr. 
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4 Facultatea de Drept Drept Dreptul Uniunii Europene IF 60 50
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universitare (locaţia 

geografică de desfăşurare1 şi 
limba de predare2)

Forma de 
învăţământ3
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4 Facultatea de Drept Drept Drept şi politici publice IF 60 50
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3 Facultatea de Istoria şi 
Teoria Artei Arte vizuale

Metodologii de conservare şi 
restaurare a patrimoniului 

artistic
IF 120 6

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă

Programul de studii 
universitare (locaţia 
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învăţământ3
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credite de 

studii 
transferabile

Număr maxim 
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1 Facultatea de Inginerie Ingineria mediului Managementul protecţiei 
mediului în industrie IF 120 25
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8 Facultatea de Alimentaţie 
şi Turism Inginerie mecanică

Dezvoltarea şi optimizarea 
sistemelor tehnice şi 

tehnologice agroalimentare şi 
turistice

IF 120 50



  8. La anexa nr. 1, poziţia 17 "Universitatea «Transilvania» din Braşov", la numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie
Mecanică" se elimină programul de studii universitare de master "Informatica mediilor virtuale", care se introduce la numărul
curent 4 "Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor", după cum urmează: 

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

  9. La anexa nr. 1, poziţia 17 "Universitatea «Transilvania» din Braşov", la numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie
Mecanică" se elimină programul de studii universitare de master "Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină", care se
introduce la numărul curent 18 "Facultatea de Design de Produs şi Mediu", după cum urmează: 

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

  10. La anexa nr. 1, poziţia 17 "Universitatea «Transilvania» din Braşov", la numărul curent 11 "Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei" se elimină programul de studii universitare de master "Consiliere şcolară şi resurse umane în
organizaţie" şi se înlocuieşte cu programele de studii universitare de master: "Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi
vocaţională" şi "Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane", cu următorul cuprins: 
  17. UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV 

  11. La anexa nr. 1, poziţia 17 "Universitatea «Transilvania» din Braşov", la numărul curent 11 "Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei", numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master "Resurse
umane în educaţie. Formare şi management" se modifică după cum urmează: 

17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV 

  12. La anexa nr. 1, poziţia 28 "Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi", la numărul curent 4 "Facultatea de Metalurgie,
Ştiinţa Materialelor şi Mediu", denumirea programului de studii universitare de master "Calitatea mediului şi dezvoltarea
durabilă" se modifică după cum urmează: 

28. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă
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învăţământ3

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile

Număr maxim 
de studenţi care 
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4
Facultatea de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor

Mecatronică şi 
robotică Informatica mediilor virtuale IF 120 30

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă

Programul de studii 
universitare (locaţia 

geografică de desfăşurare1 şi 
limba de predare2)

Forma de 
învăţământ3

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile

Număr maxim 
de studenţi care 
pot fi şcolarizaţi

18 Facultatea de Design de 
Produs şi Mediu

Mecatronică şi 
robotică

Sisteme mecatronice pentru 
industrie şi medicină IF 120 50

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă

Programul de studii 
universitare (locaţia 

geografică de desfăşurare1 şi 
limba de predare2)

Forma de 
învăţământ3

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile

Număr maxim 
de studenţi care 
pot fi şcolarizaţi

11 Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei Psihologie

Psihologie educaţională, 
consiliere şcolară şi 

vocaţională
IF 120 25

Psihologia muncii, 
organizaţională şi resurse 

umane
IF 120 25

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă

Programul de studii 
universitare (locaţia 

geografică de desfăşurare1 şi 
limba de predare2)
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învăţământ3

Număr de 
credite de 

studii 
transferabile

Număr maxim 
de studenţi care 
pot fi şcolarizaţi

11 Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. 

Formare şi management IF 120 50



  13. La anexa nr. 2, poziţia 2 "Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti", la numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe
Economice", denumirea programului de studii universitare de master "Fiscalitate, politici financiare şi managementul
performanţei" se modifică după cum urmează: 

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI 

  14. La anexa nr. 2, poziţia 2 "Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti", la numărul curent 4 "Facultatea de
Informatică", denumirea programului de studii universitare de master "Securitatea sistemelor informatice şi reţelelor
informaţionale" se modifică după cum urmează: 

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI 

  15. La anexa nr. 2, poziţia 2 "Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti", la numărul curent 5 "Facultatea de Medicină",
numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master "Medicină de dezastru" se
modifică după cum urmează: 

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI 

  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu 

 Bucureşti, 20 decembrie 2011. 
 Nr. 6.687. 
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4
Facultatea de Metalurgie, 

Ştiinţa Materialelor şi 
Mediu

Ingineria mediului Calitatea mediului şi 
dezvoltare durabilă IF 120 40

Nr. 
crt. Facultatea Domeniul de licenţă
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2 Facultatea de Ştiinţe 
Economice Finanţe Fiscalitate şi politici financiare IF 120 50

Nr. 
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transferabile

Număr maxim 
de studenţi care 
pot fi şcolarizaţi

4 Facultatea de Informatică Informatică
Securitatea sistemelor 

informatice şi a reţelelor 
informaţionale

IF 120 50

Nr. 
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5 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină de dezastru IF 120 25


