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Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în anul universitar 2013‐2014 

Nr.  
crt 

Domeniul de 
ierarhizare 

Programul de studii 
universitare de 

licență 

Acreditare/ 
Autorizare 
provizorie 

(A/AP) 

Forma de 
învăţământ 

Capacitatea 
de 

şcolarizare  

Cifra de școlarizare pentru studii 
finanțate de la bugetul de stat 

 

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 

taxă 

Cifra totală de 
şcolarizare 

 *2 *3 
 

*4 
 

*5 *6 *7 

1. Drept Drept A IF 150 20 2 2 2 2 2 106 130 
2. Drept Drept A I.D 75       50 50 
3. Sociologie Sociologie AP IF 50 18 1     32 50 

4. 
Ştiinţe 

administrative 
 

Administraţie 
publică A IF 100 15 2   1 1 59 75 

5. 
Relaţii 

internaţionale şi 
studii europene 

Relaţii 
internaţionale şi 
studii europene 

A IF 50 13 1 2 2 2 2 18 35 

6. Istorie Istorie AP IF 50 5      30 35 
TOTAL 71 6 4 4 5 5 295 375 

    *1) În conformitate cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, al structurii instituţiilor de învăţământ superior, al domeniilor şi 
programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, al locaţiilor geografice de desfăşurare, al numărului de credite de studii transferabile pentru 
fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ sau limba de predare, precum şi al numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în vigoare pentru anul universitar 
2013 - 2014. 
    *2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei naţionale privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 
în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013 - 2014 (ordin). 
    *3) Cifra de şcolarizare pentru tineri de etnie romă, alocată conform anexei nr. 1 la ordin. 
    *4) Cifra totală de şcolarizare pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin. 
    *5) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, alocată conform anexei nr. 2 la ordin. 
    *6) Cifra totală de şcolarizare pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin. 
    *7) Cifra de şcolarizare cu bursă pentru românii de pretutindeni, alocată conform anexei nr. 3 la ordin. 
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Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de masterat în anul universitar 2013-2014 

 

 
Domeniul Programul de studii universitare1) 

locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare 
Forma de 

învăţământ

Capacitatea de 
şcolarizare 1) 
nr. maxim de 
studenţi care 

pot fi şcolarizaţi 

Cifra de şcolarizare 
pentru studii finanţate de 

la bugetul de stat 

Cifra de 
şcolarizare 

pentru 
studii cu 

taxă 

Cifra 
totală de 
şcolarizare 2) 3) 4) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+8 
9 Drept Carieră judiciară IF 50 7 4 1 39 50 

 Ştiinţe 
administrative 

Administraţie publică europeană IF 50 7 3 1 25 35 

10 Sisteme administrative şi relaţii internaţionale IF 50 7 3 1 40 50 
Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ IF 50 7   43 50 

Total 28 10 3 162 200 
 

1) În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat pentru anul 2012-2013 
evaluate A.R.A.C.I.S. 
2) Cifra totală de şcolarizare, alocată conform anexei nr. 1 a prezentului ordin 
3) Cifra totală de şcolarizare pentru tineri de origine etnică română şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alocată conform anexei nr. 2 a prezentului ordin 
4) Cifra de şcolarizare cu bursă, pentru tineri de origine etnică română şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alocată conform anexei nr. 2 a prezentului  ordin, inclusă în 3) 

 

 

 


