
ADMITERE 2021 
Programe de studii universitare de MASTERAT 

acreditate, forma de învățământ cu frecvență 
 

Programul de 

studii 

Nr. Credite/ 

Durata studiilor 

Număr 

de 

locuri 

Taxa 

anuală de 

şcolarizare 

Ştiinţe penale 60 de credite/ 

2 semestre (1 an) 

 

75 

800 Euro 

Drept intern şi 

internaţional al 

afacerilor 

60 de credite/ 

2 semestre (1 an) 

 

75 

800 Euro 

Carieră judiciară 60 de credite/ 

2 semestre (1 an) 

 

75 

800 Euro 

Administraţie şi 

management public 

120 de credite/ 

4 semestre (2 ani) 

 

50 

800 Euro 

Studii de securitate 

şi apărare 

120 de credite/ 

4 semestre (2 ani) 

 

75 
800 Euro 

 

Informații suplimentare: 

Secretariatul Facultății de Științe Juridice și 

Administrative 
 
 

Program: L – V – 08:00 – 18:00 
  
Tel: 021.331.17.59, 021.330.79.00, 021.330.79.14 

Interior: 131, 140 

Website: http://ucdc.ro/sja/index.php 

E-mail: sja@ucdc.ro 
 

Mijloace de transport: 

- metrou - Stația ”Timpuri Noi” 

- autobuze (312, 323, 133) - Stația ”Universitatea Creștină   

”Dimitrie Cantemir” 

- tramvai (19) - Stația ”Universitatea Creștină ”Dimitrie  

  Cantemir” 

 

 

 

POSIBILITĂȚI DE ÎNCADRARE PE PIAȚA 

MUNCII 
 

 

Pentru absolvenții programelor de studii universitare de 

master din domeniul DREPT, organizate de Facultatea de 

Știinte Juridice și Administrative, există o diversitate de opțiuni 

pentru ocuparea unei profesii: judecător, procuror, avocat, 

notar, consilier juridic, consilier pentru afaceri europene, 

executor judecătoresc, referent, expert, mediator, practician în 

insolvență, cadru didactic. De asemenea, pot beneficia de o 

perfecționare continuă a cunoștintelor  în  domeniul  juridic. 

 

 

Programul de studii universitare de master  din domeniul  

ȘTIINȚELOR  ADMINISTRATIVE are ca obiectiv pregătirea 

unor specialiști de înaltă calificare care vor îndeplini funcții  în 

administrația publică centrală și locală, precum și în alte 

structuri private de interes public: secretari în unitățile 

administrativ-teritoriale, referenți de asistență socială, 

inspectori, experți și consilieri în administrația publică, experți 

și consilieri în coordonarea unor programe U.E. și organizații 

nonguvernamentale. 

 

 

Programul de studii universitare de master  din domeniul  

ȘTIINȚELOR SOCIALE – Studii de Securitate și Apărare se 

adresează tinerilor specialişti – civili, militari sau cu alt statut 

special – care lucrează în cadrul instituţiilor cu atribuţii în 

domeniul securităţii şi apărării, ori al altor instituţii, organizaţii 

sau corporaţii cu astfel de atribuţii decurgând din prevederile 

legale, din natura activităţilor pe care le desfăşoară ori din 

specificul sarcinilor asumate voluntar (ministere, agenţii, 

organizaţii nonguvernamentale, companii de pază/security etc). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dacă ești hotărât şi știi ce program de master 

dorești să urmezi, te aşteptăm să intri în rândul 

studenților de ELITĂ. 

Dacă ești nehotărât, profesorii noștri te așteaptă 

pentru a-ți prezenta oferta educațională, dotările şi 

facilitățile Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative din cadrul Universității Creștine 

„Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 

 
 

 
 

ADMITERE 2021 

Procesul de învățământ este asigurat de cadre didactice 

universitare cu prestigiu profesional în domeniul de predare 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE 

ȘI ADMINISTRATIVE 

 

http://ucdc.ro/sja/index.php


 

 
 

Universitatea a obţinut succesiv 

(2010 -2015, 2015-2020) 

„GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, 

cel mai înalt calificativ care se acordă unei 

universităţi din România 

 

Plata se poate efectua: 

 
 

1. In cont bancar la: 

 

BRD in contul RO02BRDE410SV21859694100 

BCR in contul RO58RNCB0074029213760001 

BT in contul RO77BTRL04301205A11611XX 

 

2. La casieria Universitatii din Splaiul Unirii, nr. 

176, sector 4, Bucuresti 

Orar: 10.00-18.00 

Vă recomandăm să optați pentru plata prin virament 

bancar cu specificarea clară a următoarelor detalii de 

plată: 

Numele (din certificatul de naștere), prenumele, 

facultatea (FSJA), programul de studii (CJ, ȘP, 

DIIA, AMP, SSA), taxă de înscriere 
 

 

 

 

 

 

CALENDAR ADMITERE MASTERAT 
 

 

Etapa 1 – Sesiunea IULIE 2021 
 

 

Perioada de înscriere și verificare a 

dosarelor 

26.04.2021 - 

30.07.2021 

Afișarea listelor provizorii cu candidaţii 

admiși, în așteptare şi respinşi 30.07.2021 

Perioada de contestaţii 30.07.2021 - 

31.07.2021 

Afișarea listelor definitive cu candidaţii 

admiși, în așteptare şi respinşi 31.07.2021 

Taxa de școlarizare se achită: 

 - integral sau 

 - parțial, minimum 1/2 din taxa anuală de 

școlarizare.  

01.08.2021 - 

16.08.2021 

Afișarea rezultatelor etapei I (admiși care 

au plătit taxa de școlarizare) 20.08.2021 

 

 

       În cazul neachitării taxei, locul ocupat este declarat 

vacant și scos la concurs în etapa a II-a 
 

 

Etapa a 2-a – Sesiunea SEPTEMBRIE 2021 
 
 

Perioada de înscriere și verificare a 

dosarelor 

31.07.2021  - 

25.09.2021 

Afișarea listelor provizorii cu candidaţii 

admiși, în așteptare şi respinşi 
25.09.2021 

Perioada de contestaţii 
25.09.2021-

26.09.2021 

Afișarea listelor definitive cu candidaţii 

admiși, în așteptare şi respinşi 
26.09.2021 

Taxa de școlarizare se achită: 

- integral sau 

 - parțial, minimum 1/2 din taxa anuală de 

școlarizare. 

27.09.2021 - 

03.10.2021 

 

 

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

 
  

o cerere-tip şi anexe (de la secretariatul 

facultății); 

o diploma de bacalaureat (original și 

copie xerox); 

o diploma de licență (original şi copie 

xerox) sau adeverinţă pentru 

absolvenții promoției 2021; 

o suplimentul la diplomă (original şi 

copie xerox); 

o atestatul de recunoaștere a 

studiilor(scrisoare de acceptare) 

pentru candidații cetăţeni străini sau 

etnici români din alte țări; 

o certificat de competență lingvistică 

(pentru candidații cetățeni străini); 

o certificatul  de naștere (original şi 

copie xerox);  

o cartea de identitate (original şi  copie  

xerox); 

o certificatul de căsătorie (dacă este 

cazul) original şi copie xerox; 

o adeverință medicală tip eliberată de 

medicul de familie; 

o patru fotografii 3/4; 

o chitanța care să ateste plata taxei de 

înscriere; 

o dosar plic. 
 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 LEI 

 
 

Candidaţii declaraţi admişi la programele de 

studii universitare de master, absolvenţi ai 

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, 

beneficiază de o reducere cu 10% a taxei 

anuale de şcolarizare. 

 

 

 


