
1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a programului de studii universitare 

de masterat, misiunea şi obiectivele acestuia 

 

 1.1. Documentele oficiale de acreditare prin lege a domeniului de licenţă în cadrul 

căruia funcţionează studiile universitare de masterat. 

În cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Sociale funcţionează specializarea acreditată Asistenţă managerială şi secretariat , pentru 

ciclul I de studii universitare (Specializare a cărei denumire este prevăzută în cadrul 

Domeniului de studii universitare de licenţă Ştiinţe administrative , în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi 

aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora - M.Of. 769/2006). 

 Specializarea Asistenţă Managerială şi secretariat funcţionează în baza Legii 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 614/2004, cu modificările ulterioare, şi a HG 88/2005 privind organizarea 

studiilor universitare de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 150/2005. Prin 

Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 (M.Of. 467/2008) specializarea  este acreditată la forma 

de învăţământ zi, aşa cum rezultă din ANEXA  A.1.1.1-05 – HG nr. 635/2008.     

Propunerea prezentului program de master, cursuri de zi - ca şi ciclul II al 

studiilor universitare - se bazează pe legislaţia specifică studiilor universitare de masterat: 

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

de masterat (M.Of. 319/2006), Hotărârea Guvernului 1418/2006 (M.Of. 865/2006) pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a 

listei indicatorilor de performanţă a ARACIS. 

 

1.2. Catedra organizatoare, colaborări. 

Catedra organizatoare a programului de master este Catedra de Drept aparţinând 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, iar cadrele didactice implicate aparţin acesteia, dar şi 

Catedrelor de Matematică-Informatică, Finanţe – Contabilitate, şi Limbi Moderne ale 

Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.  

Programul de master se adresează:  

- absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de 

licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare;  



- absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor 

universitare de lungă durată, obţinută până la absolvirea primei promoţii 

de studii universitare de licenţă conform Legii nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare.  

Programul de master se adresează în special absolvenţilor ciclului I de studii 

universitare de licenţă, specializarea Asistenţă managerială şi secretariat. Ne propunem prin 

Curricula oferită atragerea şi a absolvenţilor specializărilor înrudite aparţinând domeniului 

fundamental  ştiinţe administrative, juridice, economice,. 

Admiterea la studiile de master se face în limita numărului de locuri, în ordinea 

descrescătoare a mediilor generale de admitere. Candidaţii care optează pentru locurile 

subvenţionate (indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza 

următoarelor criterii, valabile potrivit Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la Master şi cursuri de specializare postuniversitare (ANEXA 

B.1.1.1-01):  

- media generală de absolvire a facultăţii (calculată ca medie aritmetică a 

mediei de absolvire a anilor de studiu şi a mediei la examenul de licenţă) – 

50% 

- interviu, ca probă orală, constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei 

tematici din domeniul de specializare 

 

1.3. Misiunea şi obiectivele programului de masterat privite în contextul profilului 

(domeniului) şi al specializării unităţii de învăţământ organizatoare; perspectiva 

programului respectiv de studii de masterat. 

Programul de master Sistemul de administraţie publică şi privată abordează probleme 

de detaliu conexe specializării de licenţă Asistenţă managerială şi secretariat, fiind o 

prelungire la un nivel superior de calificare a programului de studiu de licenţă.  

Misiunea programului de master este instruirea masteranzilor în domeniul 

administraţiei, juridic, economic şi social   specific instituţiilor şi dezvoltarea cercetării 

ştiinţifice, centrată pe aceste domenii. Prin programul de master cursanţii au posibilitatea de a 

se perfecţiona şi specializa în domeniile menţionate. 

În condiţiile dezvoltării sectorului public şi privat în ţara noastră, programul de master 

îşi propune formarea şi dezvoltarea de abilităţi specifice masteranzilor în utilizarea 

instrumentarului teoretic şi practic al administraţiei. Programul de master vizează, pe de o 

parte, familiarizarea masteranzilor cu domeniul complex al administraţiei, în condiţiile 



aderării la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, prin programul de master se intenţionează 

familiarizarea masteranzilor cu aspectele activităţilor de cunoaştere, imperios necesare pentru 

specialişti  la toate nivelele ierarhice.  

Pentru îndeplinirea misiunii programului de master, instituţia de învăţământ îşi 

propune următoarele obiective generale: 

- implicarea instituţiei de învăţământ superior în formarea de specialişti în domeniul 

administraţiei  specific instituţiilor publice şi agenţilor economici, prin oferta educaţională pe 

un segment important al vieţii publice şi private , acela al entităţilor de tip privat; 

- adaptarea continuă a acestei forme de educaţie la necesităţile reale ale pieţei muncii 

din România şi Uniunea Europeană şi compatibilizarea programelor de studii cu cele din 

centre universitare din ţară şi străinătate; 

- crearea de legături informaţionale permanente între instituţia de învăţământ şi 

mediul practic, în speţă instituţiile publice şi private, pentru ale căror nevoi programul de 

master pregăteşte specialişti; 

- dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică juridică, centrată pe domeniile privat 

şi public şi implicit, instruirea iniţială a viitorilor doctoranzi în aceste domenii de studiu.     

Programul de master propus urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice, 

detaliate astfel: 

a. În domeniul activităţii didactice: 

- transmiterea către masteranzi a cunoştinţelor de specialitate, specifice domeniilor 

abordate, aprofundarea şi completarea cunoştinţelor dobândite anterior, necesare obţinerii 

unui grad ridicat de calificare, aşa încât absolvenţii să fie capabili să acţioneze şi în funcţii 

decizionale;   

- formarea de deprinderi şi abilităţi, care să permită absolvenţilor aplicarea 

cunoştinţelor şi realizarea de activităţi profesionale în domeniul administraţiei; 

- formarea la nivel individual, de competenţe generale (de cunoaştere, funcţional-

acţionale) şi de specialitate specifice domeniul administraţiei, dobândirea cunoştinţelor de 

specialitate într-un sistem operaţional care să asigure masteranzilor competenţa profesională; 

- formarea masteranzilor pentru lucru în echipă. 

b. În domeniul activităţii de cercetare: 

- asigurarea unui cadru optim de studiu şi cercetare pentru masteranzi, prin oferirea de 

cursuri şi lucrări aplicative de înaltă ţinută academică, precum şi printr-o bogată bază materială 

şi de documentare; 



- atragerea masteranzilor în programele de cercetare ale Catedrei de Drept  şi ale  

Facultăţii de  Drept şi Ştiinţe Sociale;  

- valorificarea rezultatelor cercetării masteranzilor şi a cadrelor didactice implicate, prin 

publicarea acestora în reviste de specialitate şi participarea la manifestări ştiinţifice; 

- valorificarea rezultatelor cercetării în contextul administrativ-juridic şi dezvoltarea 

caracterului aplicativ al acestora. 

c. În domeniul activităţii de pregătire continuă: 

- atragerea în cadrul procesului de învăţământ a practicienilor cu o recunoscută 

competenţă şi experienţă. 

Prin încadrarea masteratului în cadrul studiilor universitare de licenţă, instituţia de 

învăţământ are oportunitatea de a lansa o filieră de formare atractivă şi consistentă în 

domeniul administrativ. Prezentul program de master propus este credibil şi relevant pentru 

piaţa muncii, aspect care va conferi programului continuitate.  

Prin includerea în programul de master a unei varietăţi suficiente de cursuri opţionale, 

masteranzii au posibilitatea de a-şi construi traiectoria ştiinţifico-profesională adecvată 

dezvoltării lor profesionale şi pregătirii pragmatice pentru a face faţă solicitărilor viitorului 

lor profesional. De asemenea, prin componenta de cercetare ştiinţifică propusă, masteratul 

este faza premergătoare studiilor doctorale în domeniu, ceea ce conferă programului 

perspective de continuitate pentru acei masteranzi care vor accede şi la ciclul III al studiilor 

universitare.       


