
 
 

FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
organizează, începând cu anul universitar 2013-2014, două noi programe master: 

 
 Achiziții Publice, Concesiuni, Parteneriat Public - Privat  (cursuri în limba 

română) 
o Mecanisme de finanţare a contractelor de achiziţii publice, concesiuni şi parteneriat public-

privat şi relaţia cu procedurile de atribuire   
o Realizarea investiţiilor publice prin contracte de concesiune şi contracte de delegare a 

gestiunii  
o Regimul domeniului public şi al domeniului privat. Regimuri domeniale speciale 
o Practica administrativ-jurisdicţională şi judiciară în materia achiziţiilor publice   
o Realizarea investiţiilor publice prin contracte de parteneriat public-privat   
o Elemente de dreptul concurenţei   
o Contencios administrativ  
o Relaţia dintre dreptul naţional şi dreptul UE în materie de achiziţii publice, concesiuni şi 

parteneriat public-privat   
o Aspecte tehnice incidente în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, 

concesiuni, parteneriat public-privat  

 Arbitraj Internațional (cursuri în limba engleză) 
o Ordinea juridică internațională, europeană și națională 
o Dreptul Uniunii Europene și arbitrajul 
o Dreptul comparat al arbitrajului. Partea I   
o Legea română privind arbitrajul 
o Arbitrajul în domeniul construcțiilor 
o Contracte comerciale internaționale. Conflictul de legi în materia contractelor  
o Arbitrajul în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț 

și Industrie a României   
o Soluţionarea litigiilor dintre state şi comercianţi de altă naţionalitate 
o Arbitrajul  în domeniul proprietății intelectuale   
o Dreptul comparat al arbitrajului. Partea a II-a 
o Arbitrajul în dreptul sportului   

Programele de master sunt de un an, de la 1 octombrie 2013 până la 30 iunie 2014. Întrucât 
acestea se adresează practicienilor și celor care vor să se perfecționeze în acest domeniu, 
cursurile vor fi programate cu începere de la ora 16.  
 
Informații utile: 
 perioada de înscriere: 3 - 9 septembrie 2013 
 data examenului:13 septembrie 2013 
 proba eliminatorie de limba engleză (pentru masterul Arbitraj Internațional): 12 

septembrie 2013 
 
Pentru informații suplimentare privind aceste programe precum şi celelalte programe de 
master organizate de Facultatea de Drept, accesaţi http://www.drept.unibuc.ro/Concurs-de-
admitere-MASTER-s132-ro.htm 
 


