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Învăţământ  

postliceal 

Farmacie 

(Anexa 20 /  

Anexa 20.2) 

Sănătate şi asistenţă 

pedagogică / Farmacie 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 

SĂNĂTATE 

1. Calitatea medicamentelor, alimentului şi 

mediului 

2. Farmacologie şi toxicologie 
3. Farmacologie clinică şi reguli de bună 

practică medicală 

4. Forme farmaceutice moderne 
5. Formularea şi evaluarea produsului 

dermato-cosmetic 

6. Management şi marketing farmaceutic 
7. Managementul farmacoterapiei la 

persoanele vârstnice 

8. Produse de origine vegetală: 
medicament, supliment nutritiv, aliment 

9. Ştiinţe farmaceutice aplicate 

10. Toxicologia medicamentului şi a 
mediului 

x 

FARMACIE 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 

Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE Biochimie tehnologică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie biochimică 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 

CHIMIE 

1. Chimia compuşilor farmaceutici şi a 

materialelor biocompatibile 
2. Chimia medicamentelor şi produselor 

cosmetice 

3. Chimia produselor cosmetice şi 
farmaceutice 

4. Metode fizico-chimice de analiză a 

produselor cosmetice, farmaceutice şi 
alimentare 

5. Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în 

industria alimentară, cosmetică şi 
farmaceutică 

x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 

Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE Biochimie tehnologică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie biochimică 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 

BIOLOGIE 

1. Biochimie şi biologie moleculară 

2. Biologie - Biochimie 
3. Biologie şi biotehnologii moleculare cu 

aplicaţii farmaco-medicale 

4. Biologie medicală 
5. Valorificarea principiilor bioactive din 

plante indigene 

x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 

Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE Biochimie tehnologică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie biochimică 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Asistenţă de farmacie 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

1. Ingineria proceselor organice şi 
biochimice 

2. Ingineria proceselor organice şi 

biochimice (în limba engleză) 
3. Ingineria proceselor chimice şi 

biochimice 

4. Produse farmaceutice şi cosmetice 

x 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE 

Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE Biochimie tehnologică 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

Ingineria şi informatica 

proceselor chimice şi 

biochimice 

Inginerie biochimică 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin 

decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar  
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se 

înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală de 
încadrare) 

Profilul sau 

domeniul 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru studiile 

universitare de licenţă 

Nivelul de studii 
 

Specializarea 

Studii 

universitare 
integrate 

licenţă şi 

master 1) 

Învăţământ  

liceal/ 

Învăţământ 

profesional  

Veterinar 

(Anexa 11) 
Veterinar 

MEDICINĂ 

VETERINARĂ  

MEDICINĂ 

VETERINARĂ 
Medicină veterinară x 

VETERINAR 

(programa aprobată 
prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului 
nr. 5620 / 2010) 

Învăţământ 

postliceal 

Medicină 

generală 
(Anexa 20 / 

Anexa 20.1) 

Sănătate şi 

asistenţă 

pedagogică / 

Medicină 
generală 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Medicină generală x 

MEDICINĂ 

GENERALĂ 

(programa aprobată 

prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  
tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

Învăţământ 

postliceal 

Farmacie 

(Anexa 20 /  
Anexa 20.2) 

Sănătate şi 
asistenţă 

pedagogică / 
Farmacie 

SĂNĂTATE SĂNĂTATE Farmacie x 

FARMACIE 

(programa aprobată 
prin ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  
tineretului  şi sportului 

nr. 5620 / 2010) 

1) Studii universitare integrate licenţă şi master cu un număr de 360 de credite de studiu transferabile, conform reglementării sectoriale din cadrul Uniunii Europene. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în 

învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 
Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina principală 

de încadrare) 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

  

Domeniul de licenţă 

Nivelul de  

studii 

 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat / 

master             

Învăţământ 

postliceal 

1. Medicină generală / 

Anatomia şi fiziologia 

omului 

 

2. Medicină generală / 

Educaţie pentru 

sănătate 

 

3. Medicină generală / 

Anatomia şi fiziologia 

omului – Educaţie 

pentru sănătate 

 

4. Farmacie / Elemente 

de botanică 

 

5.  Farmacie / Noţiuni 

de anatomie şi 

fiziologie umană 

 

6.  Farmacie / Elemente 

de botanică – Noţiuni 

de anatomie şi 

fiziologie umană 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Amenajarea grădinilor  

3. Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical 

4. Antropologie evoluţionistă 

5. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

6. Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului 

7. Bioantropologie 

8. Biochimie şi biologie moleculară 

9. Biochimie aplicată 

10. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

11. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

12. Biologie - Biochimie 

13. Biologie aplicată în agricultură 

14. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale 

15. Biologia agroecosistemelor 

16. Biologia celulelor procariote şi eucariote 

17. Biologia dezvoltării 

18. Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie 

19. Biologie aplicată 

20. Applied biology 

21. Biologie didactică 

22. Biologie medicală 

23. Biologie moleculară 

24. Biologie sistemică 

25. Bio – antropologie 

26. Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor 

27. Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor 

28. Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor 

29. Bioprocedee în domeniul agroalimentar 

30. Biotehnologie microbiană şi genetică 

31. Biotehnologie moleculară 

32. Biotehnologii 

33. Biotehnologii microbiene şi celulare 

34. Biotransformări celulare 

35. Chimie biologică 

36. Biological chemistry 

37. Conservarea biodiversităţii 

38. Conservarea şi protecţia naturii 

39. Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale 

40. Consiliere de mediu 

41. Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă 

42. Ecologie sistemică şi conservare 

43. Ecologie terestră şi acvatică 

44. Fiziologie celulară şi biofizica membranelor 

45. Genetică moleculară 

46. Genetică aplicată şi biotehnologie 

47. Managementul integrat al capitalului natural 

48. Microbiologie aplicată şi imunologie 

49. Neurobiologie 

50. Nanoştiinţe 

51. Protecţia plantelor 

52. Ştiinţe 

53. Ştiinţe - masterat didactic 

54. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

55. Ştiinţele nutriţiei 

56. Taxonomie 

57. Taxonomie şi biodiversitate 

58. Utilizarea şi protecţia resurselor biologice 

59. Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene 

60. Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului 

x 

BIOLOGIE 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA MEDIULUI Ecologie şi protecţia mediului 

ŞTIINŢE 

EXACTE            

CHIMIE      Biochimie tehnologică 

CHIMIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

4. Ştiinţe 

5. Ştiinţe - masterat didactic 

6. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

FIZICĂ Biofizică 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            

BIOLOGIE 
Biochimie 

Biologie 

ŞTIINŢA MEDIULUI Ecologie şi protecţia mediului 
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Învăţământ 

postliceal 

1. Medicină generală / 

Biochimie 

 

2. Medicină generală /  

Educaţie pentru sănătate 

-Biochimie 

 

3. Farmacie / Biochimie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      Biochimie tehnologică 

BIOLOGIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

3. Biologie – Biochimie 

4. Biochimie şi biologie moleculară 

5. Biochimie aplicată 

6. Biochimie aplicată şi biologie moleculară 

7. Biochimie aplicată şi biologie moleculară (în limba engleză) 

8. Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale 

9. Chimie biologică 

10. Biological chemistry 

11. Nanoştiinţe 

12. Ştiinţe 

13. Ştiinţe - masterat didactic 

14. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 

BIOLOGIE 

(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  

şi sportului nr. 5620 / 

2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
CHIMIE      Biochimie tehnologică 

CHIMIE 

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Biologie – Biochimie 

3. Nanoştiinţe 

4. Ştiinţe 

5. Ştiinţe - masterat didactic 

6. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII            
BIOLOGIE Biochimie 
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Învăţământ 

postliceal 

 Medicină generală / 

Biofizică şi imagistică 

medicală 

ŞTIINŢE 

EXACTE            
FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

FIZICĂ   

1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii 

2. Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate 

3. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu 

4. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

5. Astrofizică şi particule elementare 

6. Biofizică 

7. Biofizică medicală 

8. Biofizică şi fizică medicală 

9. Biomateriale  

10. Câmpuri cuantice şi particule elementare 

11. Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii 

12. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului 

13. Fizică aplicată 

14. Fizică computaţională 

15. Fizică computaţională aplicată 

16. Fizica computaţională şi informatică 

17. Fizica corpului solid  

18. Fizica didactică 

19. Fizica şi tehnologia materiei condensate 

20. Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale 

21. Fizică electronică şi metrologie 

22. Fizică medicală 

23. Fizică informatică 

24. Fizica materialelor 

25. Fizica materialelor avansate şi nanostructuri 

26. Fizica materialelor şi aplicaţii 

27. Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare 

28. Fizica şi protecţia mediului  

29. Fizica materialelor cristaline 

30. Physics of crystalline materials 

31. Fizica mediului şi a polimerilor ecologici 

32. Fizica polimerilor 

33. Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice 

34. Fizică teoretică 

35. Fizică teoretică şi computaţională 

36. Fizică şi tehnologia materiei condensate 

37. Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri 

38. Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii 

39. Interacţiunea radiaţiei cu materia  

40. Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză) 

41. Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică 

42. Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară 

43. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală 

44. Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe 

45. Modelare şi simulare 

46. Materiale avansate. Nanotehnologii 

47. Nanostiinţe 

48. Nano-Microsisteme inteligente 

49. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-

microtehnologii 

50. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano-microtehnologies 

51. Surse de energie regenerabile şi alternative 

52. Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate 

53. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi 

chimice avansate 

54. Ştiinţe 

55. Ştiinţe - masterat didactic 

56. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară) 

x 

 

FIZICĂ 
(programa 

aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 

/ 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 
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Învăţământ 

postliceal 

 Medicină generală / 

Biofizică şi 

imagistică medicală 

ŞTIINŢE EXACTE            FIZICĂ   

1. Fizică     

 

2. Fizică medicală 

              

3. Biofizică 

 

4. Fizică tehnologică 

 

5. Fizică informatică 

 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

1. Fizica aplicată avansată  

2. Biomateriale avansate 

3. Fotonică şi materiale avansate 
4. Tehnologii optice 

x 

FIZICĂ 
(programa 

aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 

/ 2010) 

ŞTIINŢE ALE 

NATURII           

ŞTIINŢA 

MEDIULUI 
Fizica mediului 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

ŞTIINŢE 

INGINEREŞTI 

APLICATE 

Inginerie fizică 

Fizică tehnologică 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de 

învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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Învăţământ preuniversitar 
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor  de a se înscrie şi de a participa la concursurile de 

titularizare în învăţământul preuniversitar 

Programa - 

probă de concurs 

Nivel  

Post/Catedră 

(Disciplina 

principală de 

încadrare) 

Profilul sau 

domeniul 

Domeniul 

fundamental 

Domeniul pentru 

studiile 

universitare de 

licenţă               

Specializarea din cadrul 

domeniului pentru studiile 

universitare de licenţă 

Domeniul de licenţă 

Nivelul de  

studii 

Programul de studii de master acreditat 

Studii 

universitare 

de masterat/ 

master              

 

Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină 

generală / 

Management şi 

legislaţie sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar 

farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi 

servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1. Antreprenoriat 

2. Antreprenoriat şi aadministrarea afacerilor 

3. Administrarea afacerilor 

4. Administrarea afacerilor comerciale 

5. Administrarea afacerilor europene 

6. Administrarea afacerilor în industria hotelieră 

7. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri 

8. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare 

9. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 

10. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism 

11. Administrarea afacerilor din turism 

12. Administrarea afacerilor în comerţ 

13. Administrarea afacerilor în turism 

14. Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 

16. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

17. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii 

18. Administrarea afacerilor mici şi mijlocii 

19. Administrarea afacerilor regionale 

20. Administrarea afacerilor internaţionale 

21. Administrarea dezvoltării regionale durabile 

22. Administrarea serviciilor turistice 

23. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii 

24. Administrarea şi eficienţa în afaceri 

25. Administrarea şi negocierea în afaceri 

26. Administrarea proiectelor europene 

27. Administrarea serviciilor turistice 

28. Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 

29. Asigurarea calităţii în afaceri  

30. Business 

31. Business consulting 

32. Business în turism 

33. Business administration in tourism, restaurant and hospitality           

34. Comerţ şi servicii în turism 

35. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei 

36. Consultanţă în afaceri 

37. Dezvoltare regională 

38. Economia şi managementul serviciilor 

39. Economia şi administrarea afacerilor în turism   

40. Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii 

41. Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria 

ospitalităţii 

42. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii 

43. Economie şi globalizare 

44. Executive Master of Business Administration 

45. Finanţe şi control de gestiune 

46. Logistică 

47. Master of business administration  

48. Maşter of business administration Programul MBA româno-

canadian cu predare în limba engleză 

  

x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 
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Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină 

generală / 

Management şi 

legislaţie sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar 

farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi 

servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea 

afacerilor                                         

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

49. MBA româno-german "Management antreprenorial" - în limba 

germană 

50. Management antreprenorial 

51. Management în comerţ 

52. Management în turism 

53. Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii 

54. Management hotelier 

55. Management şi marketing în turism 

56. Management şi administrarea afacerilor 

57. Management turistic şi hotelier 

58. Managementul afacerilor 

59. Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu 

60. Managementul afacerilor în comerţ 

61. Managementul afacerilor în turism 

62. Managementul afacerilor în turism şi comerţ 

63. Managementul afacerilor în comerţ şi turism  

64. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului 

65. Managementul calităţii 

66. Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 

67. Managementul proiectelor 

68. Marketing şi negocieri în afaceri 

69. Negocieri, relaţii şi afaceri internaţionale 

70. Politici şi strategii de marketing 

71. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

72. Strategii în afaceri internaţionale 

73. Turism cultural şi agroturism 

74. Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii 

  

x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea 

afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea 

afacerilor în servicii de 

ospitalitate 

Administrarea 

afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie international 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management 

economico - financiar 

Managementul 

organizaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



686 

Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină generală / 

Management şi 

legislaţie sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi servicii 

/ 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

 

1. Administrarea afacerilor internaţionale 

2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 

4. Administrarea, finanţarea şi controlul afacerilor 

5. Afaceri internaţionale 

6. Contabilitate şi audit 

7. Dezvoltare regională 

8. Dezvoltare regională şi proiecte europene 

9. Diplomaţie în economia internaţională 

10. Economie şi administrarea afacerilor internaţionale 

11. Economie şi afaceri europene 

12. Economie şi afaceri internaţionale 

13. Economie internaţională şi afaceri europene 

14. Finanţarea şi controlul afacerilor 

15. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale 

16. Gestiunea şi auditul afacerilor 

17. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi 

internaţionale 

18. Integrare economică europeană 

19. Integrare şi afaceri europene 

20. Logistică internaţională 

21. Management şi integrare europeană 

22. Management internaţional 

23. Managementul afacerilor internaţionale 

24. Managementul riscului financiar internaţional 

25. Managementul riscului în afaceri internaţionale 

26. Managementul riscului în afaceri internaţionale - 

Tranzacţii comerciale 

27. Managementul riscurilor în afaceri internaţionale 

28. Managementul fondurilor structurale ale U.E 

29. Managementul proiectelor internaţionale 

30. Negociere şi administrarea afacerilor internaţionale 

31. Politici de dezvoltare internaţională 

32. Politici europene de dezvoltare regională 

33. Politici şi strategii de marketing 

34. Relaţii economice europene 

35. Relaţii economice internaţionale 

36. Strategia afacerilor în mediul european 

37. Studii europene 

 

  

x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în 

limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 
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Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină 

generală / 

Management şi 

legislaţie 

sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar 

farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

MANAGEMENT 

1. Achiziţii, distribuţie, logistică 

2. Administrare şi comunicare în afaceri 

3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 

4. Administrarea financiară a afacerilor 

5. Administrarea organizaţiilor de afaceri 

6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 

8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor 

10. Dezvoltarea economică a întreprinderii 

11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri 

12. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei 

13. Economie bazată pe cunoştinţe şi management 

14. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial 

15. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial 

16. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională 

17. International business management  

18. Leadership şi managementul resurselor umane 

19. Management 

20. Management antreprenorial 

21. Management financiar-bancar 

22. Management intercultural 

23. Management în administraţie şi servicii publice 

24. Management în sistemul de învăţământ 

25. Management organizaţional 

26. Management performant 

27. Management public 

28. Management şi marketing internaţional 

29. Management şi strategii de afaceri 

30. Managementul afacerilor 

31. Managementul afacerilor mici şi mijlocii 

32. Managementul afacerilor în context european  

33. Managementul afacerilor în context european (în limba 

franceză) 

34. Managementul afacerilor prin proiecte 

35. Managementul bancar şi al asigurărilor     

36. Managementul calităţii 

37. Managementul dezvoltării regionale durabile 

38. Managementul dezvoltării afacerilor 

39. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării 

40. Managementul informaţiilor   

41. Managementul investiţiilor 

42. Managementul instituţiilor din administraţia publică 

43. Managementul instituţiilor publice şi al colectivităţilor locale 

44. Managementul economic al unităţilor şcolare 

45. Managementul organizaţiei 

46. Managementul organizaţiilor 

47. Managementul organizaţiilor educaţionale 

48. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 

49. Managementul organizaţiilor publice 

50. Managementul organizaţiilor sportive 

51. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 

52. Managementul proiectelor 

53. Managementul proiectelor cu finanţare europeană 

54. Managementul proiectelor europene 

55. Managementul resurselor umane 

56. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale 

57. Managementul serviciilor de sănătate 

58. Managementul sectorului public 

59. Managementul strategic al afacerilor 

60. Managementul strategic al organizaţiilor 

61. Managementul strategic al organizaţiilor: dezvoltarea spaţiului 

de afaceri 

62. Managementul strategic al firmei 

63. Managementul strategic al resurselor umane 

64. Managementul sistemelor microeconomice 

65. Managementul societăţilor comerciale şi de credit 

66. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 

67. Managementul şi evaluarea investiţiilor 

68. Managementul şi marketingul organizaţiei 

69. Managementul unităţilor de administraţie publică 

70. Strategii şi politici de management 

71. Strategii şi politici manageriale 

  

x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul 

organizaţiei 

 

 

 

 

 

 



688 

Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină 

generală / 

Management şi 

legislaţie sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar 

farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi 

servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

MARKETING 

1. Analiză şi strategie de marketing 

2. Business to business marketing 

3. Cercetări de marketing 

4. Cercetare fundamentală de marketing 

5. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii 

6. Management - Marketing 

7. Managementul marketingului 

8. Managementul relaţiilor cu clienţii 

9. Managementul relaţiilor cu clienţii - 

EUCOREM 

10. Marketing 

11. Marketing internaţional 

12. Marketing în afaceri 

13. Marketing online 

14. Marketing strategic 

15. Marketing şi comunicare în afaceri 

16. Marketing şi gestiunea organizaţiei 

17. Marketing şi dezvoltare durabilă 

18. Marketing şi management în servicii publice 

19. Marketingul serviciilor 

20. Marketingul serviciilor poştale 

21. Marketingul şi managementul inovării   

22. Marketingul şi managementul firmei 

23. Marketingul relaţiilor cu clienţii 

24. Marketing şi managementul vânzărilor 

25. Marketing şi promovarea vânzărilor 

26. Marketing şi relaţii publice în afaceri 

27. Negocieri – relaţii publice 

28. Politici şi strategii de marketing 

29. Publicitate şi promovarea vânzărilor 

30. Relaţii publice în marketing 

31. Strategii de marketing 

32. Strategii şi politici de marketing 

  

x 

  

 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului educaţiei,  

cercetării,  tineretului  şi 

sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul 

calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii 

de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul 

calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

1. Managementul afacerilor în industrie 

2. Managementul afacerilor industriale 

3. Geschaefts- und Industrieverwaltung 

4. Master Business Administration 

5. Master în management şi administrarea afacerilor 

6. Management antreprenorial în administrarea 

afacerilor 

7. Management informatic în industrie şi 

administraţie 

8. Management în agricultură 

9. Management în agroturism şi alimentaţie publică 

10. Management în alimentaţie publică şi 

agroturism 

11. Management în alimentaţie publică, agroturism 

şi protecţia consumatorului 

12. Management şi audit intern 

13. Management şi dezvoltare rurală 

14. Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul 

agroalimentar 

15. Managementul calităţii şi protecţia 

consumatorului în domeniul textile-pielărie 

16. Managementul dezvoltării rurale durabile 

17. Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei 

18. Managementul proiectelor europene 

19. European projects management 

20. Managementul proiectelor europene în domeniul 

ingineriei 

21. Managementul proiectelor în construcţii 

22. Managementul proiectelor şi evaluarea 

23. Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor 

de muncă 

24. Managementul sistemelor calităţii 

25. Managementul sistemelor energetice 

26. Managementul sistemelor organizaţionale 

integrate 

27. Management of the integrated organizational 

systems 

28. Marketing industrial 

Administrarea afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul 

calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii 

de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul 

calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 

 

 

 



689 

Învăţământ 

postliceal 

 

1. Medicină 

generală / 

Management şi 

legislaţie sanitară 

 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

financiar 

farmaceutic şi 

legislaţie 

Economic, 

administrativ,  

comerţ şi 

servicii / 

Economic, 

administrativ, 

poştă 

 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

ECONOMIE 

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

1. Administraţie europeană. Instituţii şi politici 

publice 

2. Administraţia locală şi managementul ordinii 

publice în Uniunea Europeană    

3. Administraţia, dreptul şi managementul serviciilor 

publice şi protecţiei mediului 

4.  Administraţie publică 

5. Administraţie publică europeană 

6. Administraţie publică europeană - BRIE 

7. Administraţie publică şi integrare europeană 

8. Administraţie publică şi dezvoltarea comunitară 

9. Administraţie publică în context european 

10. Administraţie publică în contextul integrării 

europene 

11. Administraţie şi finanţe publice europene 

12. Administraţie şi management public 

13. Administrarea resurselor instituţiilor culturale 

14. Administraţie publică şi eficienţa sistemului 

administrativ 

15. Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă 

managerială 

16. Administraţie şi politici publice în Uniunea 

Europeană 

17. Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane 

18. Administrarea şi conducerea unităţilor de 

învăţământ 

19. Asistenţa socială în administraţia publică 

20. Asistenţă managerială în sectoarele public şi 

privat 

21. Asistenţă managerială şi comunicare în 

organizaţiile publice 

22. Dezvoltare regională 

23. Guvernare şi administraţie publică europeană 

24. Guvernare modernă şi dezvoltare locală 

25. Management şi administraţie europeană 

26. Management şi audit în administraţie şi afaceri 

27. Managementul administraţiei publice 

28. Managementul crizelor 

29. Managementul crizelor şi conflictelor 

30. Managementul instituţiilor publice 

31. Managementul instituţiilor publice şi nonprofit 

32. Managementul instituţiilor publice şi nonprofit (în 

limba engleză) 

33. Managementul informaţiei şi al documentelor 

34. Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice 

35. Managementul sectorului public 

36. Management public 

37. Managementul poliţiei locale 

38. Managementul administraţiei publice şi cariere 

publice 

39. Managementul proiectelor în administraţia 

publică 

40. Managementul în administraţia publică din ţările 

Uniunii Europene      

41.  Managementul restaurarii si valorificarii 

patrimoniului cultural 

42. Masterat profesional european de administraţie 

publică                                

43. Politici de sănătate şi management sanitar 

44. Politici administrative europene 

45. Politici europene. Securitatea economico-socială 

şi a mediului                                                     

46. Puterea executivă şi administraţia publică 

47. Relaţii şi comunicare în administraţia publică 

48. Sisteme administrative şi relaţii internaţionale 

49. Spaţiul public european 

50. Studii administrative europene 

51. Studii europene în administraţia publică 

52. Studii europene de administraţie publică    

53. Ştiinţe administrative 

x 

ECONOMIC, 

ADMINISTRATIV, 

POŞTĂ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului  

nr. 5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului 

şi serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul 

calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul 

calităţii 

Statistică şi previziune economică 

Informatică economică 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE SOCIALE 

ŞI POLITICE 

ŞTIINŢE 

ADMINISTRATIVE 

Administraţie publică                  

Administraţie europeană                

Asistenţă managerială şi 

secretariat   

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 

 
 
 



690 
 

Învăţământ 

postliceal 

 

 

1.  Medicină generală 

/ Managementul 

proiectelor de 

sănătate 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

calităţii 

 

3. Farmacie / 

Managementul 

proiectelor 

 

 

Economic, 

administrativ, 

comerţ 

şi servicii / 

Comerţ şi 

servicii 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

1. Antreprenoriat 

2. Antreprenoriat şi aadministrarea afacerilor 

3. Administrarea afacerilor 

4. Administrarea afacerilor comerciale 

5. Administrarea afacerilor europene 

6. Administrarea afacerilor în industria hotelieră 

7. Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri 

8. Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare 

9. Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii 

10. Administrarea afacerilor în comerţ şi turism 

11. Administrarea afacerilor din turism 

12. Administrarea afacerilor în comerţ 

13. Administrarea afacerilor în turism 

14. Administrarea afacerilor în turism şi servicii 

15. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii 

16. Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate 

17. Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii 

18. Administrarea afacerilor mici şi mijlocii 

19. Administrarea afacerilor regionale 

20. Administrarea afacerilor internaţionale 

21. Administrarea dezvoltării regionale durabile 

22. Administrarea serviciilor turistice 

23. Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii 

24. Administrarea şi eficienţa în afaceri 

25. Administrarea şi negocierea în afaceri 

26. Administrarea proiectelor europene 

27. Administrarea serviciilor turistice 

28. Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 

29. Asigurarea calităţii în afaceri  

30. Business 

31. Business consulting 

32. Business în turism 

33. Business administration in tourism, restaurant and hospitality           

34. Comerţ şi servicii în turism 

35. Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei 

36. Consultanţă în afaceri 

37. Dezvoltare regională 

38. Economia şi managementul serviciilor 

39. Economia şi administrarea afacerilor în turism   

40. Economia şi administrarea afacerilor şi industria ospitalităţii 

41. Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii 

42. Economie şi afaceri în industria ospitalităţii 

43. Economie şi globalizare 

44. Executive Master of Business Administration 

45. Finanţe şi control de gestiune 

46. Logistică 

47. Master of business administration  

48. Maşter of business administration Programul MBA româno-canadian cu 

predare în limba engleză 

49. MBA româno-german "Management antreprenorial" - în limba germană 

50. Management antreprenorial 

51. Management în comerţ 

52. Management în turism 

53. Management european al întreprinderilor mici şi mijlocii 

54. Management hotelier 

55. Management şi marketing în turism 

56. Management şi administrarea afacerilor 

57. Management turistic şi hotelier 

58. Managementul afacerilor 

59. Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu 

60. Managementul afacerilor în comerţ 

61. Managementul afacerilor în turism 

62. Managementul afacerilor în turism şi comerţ 

63. Managementul afacerilor în comerţ şi turism  

64. Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului 

65. Managementul calităţii 

66. Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 

67. Managementul proiectelor 

68. Marketing şi negocieri în afaceri 

69. Negocieri, relaţii şi afaceri internaţionale 

70. Politici şi strategii de marketing 

71. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

72. Strategii în afaceri internaţionale 

73. Turism cultural şi agroturism 

74. Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii 

  

x 

COMERŢ 
(programa aprobată 

prin ordinul 

ministrului 

educaţiei,  

cercetării,  

tineretului  şi 

sportului nr. 5620 / 

2010) 

Administrarea afacerilor (în 

limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi managementul 

calităţii 

 

 



691 

 

Învăţământ 

postliceal 

 

 

1.  Medicină generală / 

Managementul 

proiectelor de sănătate 

 

2. Farmacie / 

Managementul calităţii 

 

3. Farmacie / 

Managementul 

proiectelor 

 

 

Economic, 

administrativ, 

comerţ 

şi servicii / 

Comerţ şi servicii 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

 

1. Administrarea afacerilor internaţionale 

2. Administrarea afacerilor interne şi internaţionale 

a întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 

4. Administrarea, finanţarea şi controlul afacerilor 

5. Afaceri internaţionale 

6. Contabilitate şi audit 

7. Dezvoltare regională 

8. Dezvoltare regională şi proiecte europene 

9. Diplomaţie în economia internaţională 

10. Economie şi administrarea afacerilor 

internaţionale 

11. Economie şi afaceri europene 

12. Economie şi afaceri internaţionale 

13. Economie internaţională şi afaceri europene 

14. Finanţarea şi controlul afacerilor 

15. Geopolitică şi relaţii economice internaţionale 

16. Gestiunea şi auditul afacerilor 

17. Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi 

internaţionale 

18. Integrare economică europeană 

19. Integrare şi afaceri europene 

20. Logistică internaţională 

21. Management şi integrare europeană 

22. Management internaţional 

23. Managementul afacerilor internaţionale 

24. Managementul riscului financiar internaţional 

25. Managementul riscului în afaceri internaţionale 

26. Managementul riscului în afaceri internaţionale - 

Tranzacţii comerciale 

27. Managementul riscurilor în afaceri 

internaţionale 

28. Managementul fondurilor structurale ale U.E 

29. Managementul proiectelor internaţionale 

30. Negociere şi administrarea afacerilor 

internaţionale 

31. Politici de dezvoltare internaţională 

32. Politici europene de dezvoltare regională 

33. Politici şi strategii de marketing 

34. Relaţii economice europene 

35. Relaţii economice internaţionale 

36. Strategia afacerilor în mediul european 

37. Studii europene 

 

  

x 

COMERŢ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în 

limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în 

servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în 

comerţ, turism, servicii, 

merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării 

rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul organizaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



692 

Învăţământ 

postliceal 

 

 

1.  Medicină 

generală / 

Managementul 

proiectelor de 

sănătate 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

calităţii 

 

3. Farmacie / 

Managementul 

proiectelor 

 

 

Economic, 

administrativ, 

comerţ 

şi servicii / Comerţ 

şi servicii 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

MANAGEMENT 

1. Achiziţii, distribuţie, logistică 

2. Administrare şi comunicare în afaceri 

3. Administrare şi comunicare internaţională în afaceri 

4. Administrarea financiară a afacerilor 

5. Administrarea organizaţiilor de afaceri 

6. Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare 

7. Antreprenoriat şi administrarea afacerilor 

8. Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor 

9. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor 

10. Dezvoltarea economică a întreprinderii 

11. Dezvoltarea spaţiului de afaceri 

12. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei 

13. Economie bazată pe cunoştinţe şi management 

14. Economie bazată pe cunoaştere şi management antreprenorial 

15. Economie bazată pe cunoaştere şi management intreprenorial 

16. Eficienţă şi risc în activitatea financiar investiţională 

17. International business management  

18. Leadership şi managementul resurselor umane 

19. Management 

20. Management antreprenorial 

21. Management financiar-bancar 

22. Management intercultural 

23. Management în administraţie şi servicii publice 

24. Management în sistemul de învăţământ 

25. Management organizaţional 

26. Management performant 

27. Management public 

28. Management şi marketing internaţional 

29. Management şi strategii de afaceri 

30. Managementul afacerilor 

31. Managementul afacerilor mici şi mijlocii 

32. Managementul afacerilor în context european  

33. Managementul afacerilor în context european (în limba 

franceză) 

34. Managementul afacerilor prin proiecte 

35. Managementul bancar şi al asigurărilor     

36. Managementul calităţii 

37. Managementul dezvoltării regionale durabile 

38. Managementul dezvoltării afacerilor 

39. Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării 

40. Managementul informaţiilor   

41. Managementul investiţiilor 

42. Managementul instituţiilor din administraţia publică 

43. Managementul instituţiilor publice şi al colectivităţilor locale 

44. Managementul economic al unităţilor şcolare 

45. Managementul organizaţiei 

46. Managementul organizaţiilor 

47. Managementul organizaţiilor educaţionale 

48. Managementul organizaţiilor de turism şi servicii 

49. Managementul organizaţiilor publice 

50. Managementul organizaţiilor sportive 

51. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii 

52. Managementul proiectelor 

53. Managementul proiectelor cu finanţare europeană 

54. Managementul proiectelor europene 

55. Managementul resurselor umane 

56. Managementul schimbării şi dezvoltării organizaţionale 

57. Managementul serviciilor de sănătate 

58. Managementul sectorului public 

59. Managementul strategic al afacerilor 

60. Managementul strategic al organizaţiilor 

61. Managementul strategic al organizaţiilor: dezvoltarea spaţiului 

de afaceri 

62. Managementul strategic al firmei 

63. Managementul strategic al resurselor umane 

64. Managementul sistemelor microeconomice 

65. Managementul societăţilor comerciale şi de credit 

66. Managementul şi dezvoltarea resurselor umane 

67. Managementul şi evaluarea investiţiilor 

68. Managementul şi marketingul organizaţiei 

69. Managementul unităţilor de administraţie publică 

70. Strategii şi politici de management 

71. Strategii şi politici manageriale 

  

x 

COMERŢ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor 

(în limbi străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, 

turismului şi serviciilor 

Merceologie şi 

managementul calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, 

turismului, serviciilor şi 

managementul calităţii 

Administrarea afacerilor 

în servicii de ospitalitate 

Administrarea afacerilor 

în comerţ, turism, 

servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri 

internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul 

dezvoltării rurale durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - 

financiar 

Managementul 

organizaţiei 

 

 

 

 

 

 



693 

Învăţământ 

postliceal 

 

 

1.  Medicină 

generală / 

Managementul 

proiectelor de 

sănătate 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

calităţii 

 

3. Farmacie / 

Managementul 

proiectelor 

 

 

Economic, 

administrativ, 

comerţ 

şi servicii / 

Comerţ şi 

servicii 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

MARKETING 

1. Analiză şi strategie de marketing 

2. Business to business marketing 

3. Cercetări de marketing 

4. Cercetare fundamentală de marketing 

5. Gestiunea relaţiilor cu consumatorii 

6. Management - Marketing 

7. Managementul marketingului 

8. Managementul relaţiilor cu clienţii 

9. Managementul relaţiilor cu clienţii - 

EUCOREM 

10. Marketing 

11. Marketing internaţional 

12. Marketing în afaceri 

13. Marketing online 

14. Marketing strategic 

15. Marketing şi comunicare în afaceri 

16. Marketing şi gestiunea organizaţiei 

17. Marketing şi dezvoltare durabilă 

18. Marketing şi management în servicii publice 

19. Marketingul serviciilor 

20. Marketingul serviciilor poştale 

21. Marketingul şi managementul inovării   

22. Marketingul şi managementul firmei 

23. Marketingul relaţiilor cu clienţii 

24. Marketing şi managementul vânzărilor 

25. Marketing şi promovarea vânzărilor 

26. Marketing şi relaţii publice în afaceri 

27. Negocieri – relaţii publice 

28. Politici şi strategii de marketing 

29. Publicitate şi promovarea vânzărilor 

30. Relaţii publice în marketing 

31. Strategii de marketing 

32. Strategii şi politici de marketing 

  

x 

  

 

COMERŢ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii 

de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - financiar 

Managementul organizaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



694 

 

Învăţământ 

postliceal 

 

 

1.  Medicină 

generală / 

Managementul 

proiectelor de 

sănătate 

 

2. Farmacie / 

Managementul 

calităţii 

 

3. Farmacie / 

Managementul 

proiectelor 

 

 

Economic, 

administrativ, 

comerţ 

şi servicii / 

Comerţ şi 

servicii 

ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

ADMINISTRAREA 

AFACERILOR 

Administrarea afacerilor                                         

INGINERIE ŞI 

MANAGEMENT 

 

1. Managementul afacerilor în industrie 

2. Managementul afacerilor industriale 

3. Geschaefts- und Industrieverwaltung 

4. Master Business Administration 

5. Master în management şi administrarea 

afacerilor 

6. Management antreprenorial în administrarea 

afacerilor 

7. Management informatic în industrie şi 

administraţie 

8. Management în agricultură 

9. Management în agroturism şi alimentaţie publică 

10. Management în alimentaţie publică şi agroturism 

11. Management în alimentaţie publică, agroturism 

şi protecţia consumatorului 

12. Management şi audit intern 

13. Management şi dezvoltare rurală 

14. Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul 

agroalimentar 

15. Managementul calităţii şi protecţia 

consumatorului în domeniul textile-pielărie 

16. Managementul dezvoltării rurale durabile 

17. Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei 

18. Managementul proiectelor europene 

19. European projects management 

20. Managementul proiectelor europene în domeniul 

ingineriei 

21. Managementul proiectelor în construcţii 

22. Managementul proiectelor şi evaluarea 

23. Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor 

de muncă 

24. Managementul sistemelor calităţii 

25. Managementul sistemelor energetice 

26. Managementul sistemelor organizaţionale 

integrate 

27. Management of the integrated organizational 

systems 

28. Marketing industrial 

  

x 

  

 

COMERŢ 

(programa aprobată prin 

ordinul ministrului 

educaţiei,  cercetării,  

tineretului  şi sportului nr. 

5620 / 2010) 

Administrarea afacerilor (în limbi 

străine)                                         

Economia întreprinderii   

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 

Merceologie şi managementul 

calităţii   

Economia firmei 

Economia comerţului, turismului, 

serviciilor şi managementul calităţii 

Administrarea afacerilor în servicii 

de ospitalitate 

Administrarea afacerilor în comerţ, 

turism, servicii, merceologie şi 

managementul calităţii 

ECONOMIE ŞI 

AFACERI 

INTERNAŢIONALE 

Economie internaţională 

Afaceri internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale 

MANAGEMENT  

Management 

Managementul dezvoltării rurale 

durabile 

MARKETING Marketing 

ŞTIINŢE 

MILITARE ŞI 

INFORMAŢII 

ŞTIINŢE MILITARE 

ŞI INFORMAŢII 

Management economico - financiar 

Managementul organizaţiei 

Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte 

programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 


