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Notă informativă 

 

Transformările contradictorii din perioada contemporană înaintează cu toată acuitatea necesitatea cunoaşterii 

profunde a teoriei şi practicii juridice, a elaborării de noi concepte, a reperelor metodologice prin care se poate pătrunde 

în esenţa proceselor din domeniul jurisprudenţei.  

Dreptul cuprinde ansamblul normelor juridice care fixează cadrul juridic de organizare a societăţii şi care 

reglementează cele mai importante relaţii sociale, stabilind căile şi mijloacele de apărare, consolidare şi dezvoltare a 

ordinii şi a raporturilor sociale. 

Misiunea specialităţii drept este de a realiza o formare profesională eficientă în domeniu, creând premize sigure 

de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în drept în contextul sistemului de drept din 

Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.  

În acest context, specialitatea Drept urmăreşte realizarea obiectivelor prin: 

1. Formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul 

dreptului. 

2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei în baza componentei ştiinţifice. În acest sens se 

urmăreşte pregătirea specialistului în scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă.  

3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea  poziţiei civice şi 

dimensiunii etice a personalităţii.    

Realizarea acestor obiective se face prin intermediul studiilor pe cicluri (Ciclul I-licenţă, Ciclul II- masterat,  

doctorat). Competenţele obţinute la ciclul I de licenţă sunt dezvoltate cu cunoştinţele cursurilor speciale prin orientarea 

verticală, aprofunzându-le şi extinzându-le prin orientarea orizontală interdisciplinară. 

Ciclul II de studii universitare conţine diferite disciplinele de specializare, în cadrul cărora se vor însuşi cunoştinţele 

pentru formarea competenţelor generice de dezvoltare şi celor sistemice specifice ciclului. La Ciclul II (Masterat) 

procesul de pregătire este mai complex, realizându-se trecerea de la transmitere de informaţie, de la cunoaştere şi 

înţelegere la comunicarea interactivă şi problematizată a conţinutului disciplinelor  studiate. În cadrul Ciclului II 

accentul se pune pe nivelul de aplicare a cunoştinţelor obţinute pe parcursul Ciclului I, aprofundarea într-un  domeniul 

ştiinţific de specializare, perfecţionarea abilităţilor practice. 

   În anul I se vor forma competenţe fundamentale şi profesionale în următoarele domenii: organizarea 

antreprenoriatului, dreptul execuţional, procedura contravenţională, administraţie publică locală, drept parlamentar, 

drept penitenciar, cadastru şi bunurile imobile, drept comunitar european, drept diplomatic şi consular, dreptul 

transporturilor şi asigurărilor, dreptul comercial internaţional, drept fiscal comparat, zonele off - shore şi evaziunea 

fiscală. 

 

Cunoştinţele, competenţele şi aptitudinile la Ciclul II sunt evaluate prin examene, rezultatele stagiului de practică şi 

susţinerea tezei de master, ce trebuie să reprezinte o lucrare originală, fundamentată ştiinţific, care conţine rezultate 

teoretice şi practice. 

        La finalizarea studiilor superioare de master Ciclul II, absolventul trebuie să posede următoarele competenţe 

generale: 

 identificarea  şi înţelegerea noţiunilor, proceselor, teoriilor din domeniul jurisprudenţei, care să asigure o abordare 

originală în dezvoltarea sau aplicarea lor în contextul cercetării. 

 aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică şi cercetarea ştiinţifică; 

 elaborarea judecăţilor pe baza informaţiilor  incomplete şi a cadrului legislativ limitat şi demonstrarea inovaţiei 

în contextul de muncă şi de studii imprevizibile; 

 perfecţionarea abilităţilor de comunicare în dependenţă de schimbările din domeniul dreptului;  

 luarea motivată a deciziilor juridice; 

 generarea ideilor, argumentarea, demonstrarea opiniilor legate de teoria şi practica dreptului; 

 evaluarea  şi interpretarea  unor rezultate, elaborarea strategiilor; 

 verificarea şi optimizarea unor rezultate din domeniul jurisprudenţei. 

 exprimarea scrisă şi orală, în limba română şi una sau mai multe limbi de circulaţie internaţională folosind 

terminologia juridică; 

 elaborarea proiectelor de studiu independent şi de activitate profesională autonomă în domeniul dreptului. 

 

şi următoarele competenţe speciale: 

 de a folosi deprinderi specifice 

 de adaptabilitate la mediul de muncă specific; 

 de a comunica eficient; 

 de a fi creativ. 

  La componentele specialistului cu studii licenţiate (ciclul I) se vor complementa următoarele cunoştinţe 

conceptuale şi abilităţi practice: 
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  La nivel de înţelegere: 

- definirea unor concepte, categorii fundamentale în domeniul jurisprudenţei; 

- cunoaşterea fundamentelor teoretice şi practice ale domeniului de drept public; 

- identificarea şi interpretarea problemelor din practica judiciară; 

recunoaşterea problemelor şi tendinţelor de dezvoltare a dreptului public; 

- determinarea valenţelor şi perspectivelor pe care le prezintă dreptul public. 

 

La nivel de aplicare: 

- implementarea cunoştinţelor, rezultatelor investigaţionale în practică; 

- analiza şi generalizarea nivelului cadrului normativ naţional în domeniul public; 

- aplicarea oportună şi adecvată a normelor de drept public în procesul de reglementare a unor raporturi juridice cu 

conţinut complex şi contradictoriu; 

- stabilirea relaţiilor/conexiunilor interdisciplinare şi transdisciplinare; 

- utilizarea soluţiilor oferite de dreptul comparat; 

- aplicarea conştiinţei şi culturii juridice formate. 

 

La nivel de integrare: 

- aprecierea diversităţii practicii judiciare din domeniul dreptului public; 

- manifestarea creativităţii în activitatea profesională; 

- luarea de decizii coerente în cadrul activităţii profesionale. 

 

La nivel de cercetare-proiectare: 

- proiectarea şi realizarea cercetărilor aplicative în domeniul dreptului public; 

- elaborarea propunerilor de lege ferenda, direcţii de dezvoltare a cadrului normativ din domeniului dreptului public; 

- elaborarea personală a proiectelor de acte normative; 

- realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului public; 

- prognozarea tendinţelor / direcţiilor de evoluţie a dreptului public în Republica Moldova; 

- selectarea celor mai optimale, a experienţei sistemelor juridice străine pentru sistemul de drept public. 

 

         Specialistul cu studii superioare de master în Drept public va fi pregătit pentru: 

    -  activitatea profesională în cadrul organelor de drept, instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, practicarea 

activităţii individuale licenţiate în calitate de: notar, avocat, executor judecătoresc;  

    -   activitatea de cercetare ştiinţifică şi continuare a studiilor la doctorat 

 

        Posibilităţi de angajare : 

        Specialistul cu studii superioare de masterat la specializarea Drept public  poate activa în cadrul: 

-  instituţiilor de drept (instanţe judecătoreşti, organele procuraturii, ministerul afacerilor interne, instituţii penitenciare 

etc.); 

- autorităţilor publice organelor centrale şi locale ; 

- bariurilor de avocaţi, notari, executori judecătoreşti. 

 

 

Specialistul, având titlul de magistru în Dreptul public, poate activa în calitate de jurist, jurist-consultant, 

colaborator al organelor de drept, specialist în organele de control financiar, inspectoratele fiscale, notar, avocat, 

executor judiciar, funcţionar în organele de administrare publică centrală şi locală.  

 

Posibilitatea de continuare a studiilor: 

   -  absolvenţii cu diploma de master la specializarea Drept public  pot să-şi continue studiile la ciclul III (doctorat) la 

specialităţile ştiinţifice. 
 

 

 

 

Calendarul universitar (în săptămâni) 
 

Anul de 

studii 

Activităţi de 

instruire 

Sesiuni de 

examinare 

Stagiu de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I SemII. Sem.I Sem.II Iarnă Primăvară Vară 

I 15 10 3 3 5 2 1 7 

II - - 1 - - - - - 
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CONŢINUTUL 

PLANULUI    DE    ÎNVĂŢĂMÂNT    PE    ANI    DE   STUDII 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                                                                 Anul I de studii 

                                                                                       semestru I   15   săptămâni 

 

Discipline obligatorii         

F. 01.O.001 Drept parlamentar 300 60 240 30/2 30/2  E 10 

F. 01.O.002 Procedura contravenţională 150        44 106 14/1 30/2  E 5 

S. 01.O.003 
Administraţia publică şi 

relaţii politice 
150 

44   106 14/1 30/2  
E 5 

S. 01.O.004 Drept execuţional  150 44 106 14/1 30/2  E 5 

S. 01.O.005 Drept penitenciar 150 44 106 14/1 30/2  E 5 

Total semestrul I 900 236  664 86 150  5E 30 

 

       semestru II,   15 săptămâni 

 

Discipline obligatorii ( O)         

S. 02.O.006 Cadastrul bunurilor imobile 150 30 120 10/1 20/2  E 5 

S. 02.O.007 Drept comunitar european  150 30 120 10/1 20/2  E 5 

Modulul II          

S.02.O.008 
Soluţionarea litigiilor în 

dreptul naţional 
90 30 60 14/1 16/1  

E 

3 

S. 02.O.009 
Protecţia drepturilor 

omului în procesul penal 
60 30 30 14/1 16/1  2 

Total modulul II 150 60 90 28/2 32/2  1E 5 

Total discipline obligatorii 450 120 330 48 72  4E 15 

Discipline  opţionale (A) 

Pachet I  

S. 02.A.010 Drept fiscal comparat 150 30 120 10/1 20/2  E 5 

S. 02.A.011 
Zonele off-shore şi 

evaziunea fiscală 
        

Total discipline opţionale 150 30 120 10/1 20/2  E 5 

S. 03.AO.012 Practica de producţie 300  300     10 

Total semestrul II 900 150 750 58 92  5E 30 

Total anul I 1800 386 1414 144 242  10E 60 

                                                                                                     

Anul II de studii 

 semestrul III,  15 săptămâni 

 

S.03.O.011 Teză de master 900  900    1T 30 

Total anul II 900  900    1T 30 

Total în anii de studii 2700 386 2314 144 242  10E, 1T 90 
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REPARTIZAREA ORELOR  PE GRUPE DE DISCIPLINE 

 

       

                                                           

Grupe de discipline 

 

Ore 
Nr. de credite 

ECTS 
COTA (%) 

Total  Contact direct 

1. Discipline fundamentale (F) 450 104  15 16,7% 

2. Discipline de specializare (S) 

Inclusiv: 
1050 282 35 38,9% 

- obligatorii (SO) 900 252 30 33,3% 

- opţionale (SA) 150 30 5 5,6% 

3. Activităţi obligatorii (AO) 

inclusiv 
1200   44,4% 

- stagiu de practică (AO) 300  10 11,1% 

- teza de master 900  30 33,3 % 

Total ore 2700 386 90 100% 

 

 

PRACTICA 

 
L. DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 
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de 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Organizarea antreprenoriatului 120 46 74 30 16  E 4 

2. Tehnologii informaţionale 120 28 92 12  16 E 4 

3. Limba străină de afaceri 60 20 40 10 10  E 2 

4. Teoria şi metodologia cercetării ştiinţifice 120 46 74 30 16  E 4 

5. Psihopedagogia instruirii 120 46 74 30 16  E 4 

 

TEZA DE MASTER 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea activităţii Perioada Nr. de credit ECTS 

1.  Susţinerea tezei de master 20.01- 26.01 30 

 

 

 

 

 

Nr. d/o Stagiile de practică Semestrul 
Durata săpt / 

ore 
Perioada 

Numărul de 

credite ECTS 

1.  Practica  de producţie II 5/300 aprilie-mai 10 


