
 

 

Lista domeniilor de studii universitare de licență și 

masterat prioritare pentru sesiunea de formare a 

studenților evaluatori ARACIS - septembrie, 2021 
 

1. Domenii de studii universitare de licență prioritare – delegați ANOSR 

 

Domeniul 

fundamental 
Ramura de știință 

Domeniul de studii 

universitare de licență 

Matematică și 

științe ale naturii 

Matematică Matematică 

Informatică Informatică 

Chimie și inginerie chimică Inginerie chimică 

Științele pământului și atmosferei 
Geologie 

Știința mediului 

Științe inginerești 

Inginerie civilă Ingineria instalațiilor 

Inginerie electrică, electronică și 

telecomunicații 

Inginerie electrică 

Inginerie energetică 

Inginerie geologică, mine, petrol și 

gaze 

Inginerie geologică 

Inginerie geodezică 

Mine, petrol și gaze 

Ingineria transporturilor 

Inginerie aerospațială 

Ingineria autovehiculelor 

Ingineria transporturilor 

Ingineria resurselor vegetale și 

animale 

Inginerie forestieră 

Silvicultură 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și management 

Inginerie marină și 

navigație 

Ingineria mediului 

Științe inginerești aplicate 

Inginerie mecanică 

Inginerie industrială 

Ingineria materialelor 

Inginerie genistică 

Inginerie și management 



 

 

Inginerie de armament, 

rachete și muniții 

 

Științe biologice și 

biomedicale 

Biologie Biologie 

Biochimie Biochimie 

Medicină dentară 

Sănătate 

Sănătate 

(non-UE) 

Farmacie 

Sănătate 

(non-UE) 

Sănătate 

Științe sociale 

Științe economice 

Cibernetică, statistică și 

informatică economică 

Contabilitate 

Finanțe 

Management 

Marketing 

Sociologie Asistență socială 

Psihologie și științe 

comportamentale 
Științe ale educației 

Științe militare, informații și ordine 

publică 

Științe militare, informații 

și ordine publică 

Științe economice  Economie 

Științe umaniste și 

arte 

Istorie Studiul Patrimoniului 

Teologie Teologie 

Studii culturale Studii culturale 

Arhitectură și urbanism Urbanism 

Arhitectură și urbanism Arhitectură 

Arte Muzică 

Știința sportului și 

educației fizice 
Știința sportului și educației fizice 

Kinetoterapie 

Management în sport 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Domenii de studii universitare de masterat prioritare – delegați ANOSR 

 

Domeniul 

fundamental 
Ramura de știință 

Domeniul de studii 

universitare de masterat 

Matematică și 

științe ale naturii 

Matematică Matematică 

Fizică Fizică 

Informatică Informatică 

Chimie și inginerie chimică Inginerie chimică 

Științele pământului și 

atmosferei 

Geologie 

Știința mediului 

Științe inginerești 

Inginerie civilă Inginerie civilă și instalații 

Inginerie electrică, electronică și 

telecomunicații 

Inginerie electrică 

Inginerie energetică 

Inginerie electronică, 

telecomunicații și tehnologii 

informaționale 

Inginerie geologică, mine, petrol 

și gaze 

Inginerie geologică 

Inginerie geodezică 

Mine, petrol și gaze 

Ingineria transporturilor 

Inginerie aerospațială 

Ingineria autovehiculelor 

Ingineria transporturilor 

Ingineria sistemelor, calculatoare 

și tehnologia informației 
Ingineria sistemelor 

Ingineria resurselor vegetale și 

animale 

Inginerie forestieră 

Silvicultură 

Inginerie mecanică, mecatronică, 

inginerie industrială și 

management 

Inginerie mecanică 

Inginerie industrială 

Inginerie navală și navigație 

Arhitectură navală 

Mecatronică și robotică 

Ingineria materialelor 

Inginerie și management 



 

 

Inginerie genistică, Inginerie 

de armament, rachete și 

muniții 

Ingineria mediului 

Științe biologice și 

biomedicale 

Biologie Biologie 

Biochimie Biochimie 

Medicină dentară Medicină dentară 

Farmacie Farmacie 

 

 

 

 

 

 

Științe sociale 

Sociologie 
Sociologie 

Asistență socială 

Științe militare, informații și 

ordine publică 

Informații și securitate 

națională 

Ordine publică și siguranță 

națională 

Științe militare 

Științe economice 

Informatică economică 

Administrarea afacerilor 

Cibernetică și statistică 

Contabilitate 

Management 

Marketing 

Finanțe 

Psihologie și științe 

comportamentale 
Științe ale educației 

Științe umaniste și 

arte 

Teologie Teologie 

Istorie Istorie 

Studii culturale Studii culturale 

Arhitectură și urbanism 
Arhitectură 

Urbanism 

Arte 

Istoria și teoria artei 

Muzică 

Arte vizuale 

Știința sportului și 

educației fizice 

Știința sportului și educației 

fizice 

Știința sportului și educației 

fizice 

 


