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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) / UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite Contact 

direct 

Sudiu 

individual 

ANUL I / / Ist YEAR 

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER 

F.01.O.001 Drept vamal 

Customs Law 
150 50 100 Examen 5 

F.01.O.002 Drept fiscal al afacerilor 

Tax Business Law 
150 

50 100 
Examen 5 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materie de drept 

Methodology and ethics of research in the law 
150 

50 100 
Examen 5 

S.01.O.004 Dreptul Uniunii Europene al ocupării forţei de muncă 

European Union law of employment 
150 

50 100 
Examen 5 

S.01.O.005 Litigii economice: aspecte teoretico-practice 

Economic disputes: current issues 
150 

50 100 
Examen 5 

F.01.O.006 Protecţia europeană a drepturilor omului 

European Protection of Human Rights 
150 

50 100 
Examen 5 

 Total semestrul I / Total  Ist semester 900 300 600 6 30 

SEMESTRUL II 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 

Project Management 
150 50 

100 
Examen 5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în domeniul dreptului  

Current research issues within in law 
150 50 

100 
Examen 5 

S.02.A.009 Etica și responsabilitatea colaboratorului vamal 

Ethics and responsibility of the customs officer 
150 50 

 

 

 

100 

Examen 5 
S.02.A.010 Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale 

International protection of intellectual property 

S.02.A.011 Drept corporativ comparat 

Comparative Corporate Law 
150 50 100 Examen 

5 

 S.02.A.012 Drept al asigurărilor comparat 

Comparative Law of Insurance 

 Stagiu de practică 

Internship 
300  300 Examen 10 

 Total semestrul II / Total  IInd Semester 900 200 700 5 30 

 Total anul I / Total Ist Year 1800 500 1300 11 60 

ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

S.03.O.013 Servicii de securitate şi contravenţii vamale 

Security Services and Customs Offences 
150 50 100 Examen 5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 

Research and  Master Thesis Preparation 

750  750 Examen  25 

 Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 900 50 850 2 30 

 Total anul II 900 50 850 2 30 

Anul de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Study Activities  

Sesiuni de examene 

Examination Sessions  

Stagii de 

practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II - 

IInd Semester 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II 

IInd Semester 

Iarnă 

Winter  

Primăvară 

Spring  

Vară 

Summer  

Anul I 

Ist Year 

16.09-27.12 03.02-22.05 13-30.01 25.05-12.06 Practica de 

specialitate 

Aprilie-mai 

 

25.12-07.01 29.04-06.05 01.07-31.08 

Anul II 

IInd Year 

14.09-24.12 - 11-29.01 

(examen 

masterat)  

-  - - - 
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 Total 2700 550 2150 13 90 

 

STAGIILE DE PRACTICĂ / Internship 

Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr.săpt./ ore Perioada Nr. de credite 

1 Stagiu de practică 

Internship 

II 5/300 Aprilie-mai 

 

10 

 Total  5/300  10 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul ore 

săptămânal 

Evaluări Nr. de 

credite 

P S L 

1 Dreptul procesual civil internațional 

International Civil Procedure 

I II 2  1 Examen 5 

2  Dreptul Uniunii Europene al afacerilor sociale 

 EU law of social affairs area 

I II 2  1 Examen 5 

3 Metode şi forme de soluţionare a conflictelor de legi 

Methods and Forms of Resolution of Conflicts of Law 

I II 2  1 Examen 5 

4 Dreptul de proprietate 

Property Law 

I II 2  1 Examen 5 

5 Dreptul pieții de capital 

Capital market law 

I II 2  1 Examen 5 

 Total 5  10  5 5 25 

 

EXAMENE DE MASTER  

 MASTER DEGREE EXAM 

 

N. d / o Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului economic și vamal 

Master thesis: Theoretical Applied Research in  the business law  

Ianuarie  

 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII 1 

 

Cod Denumirea disciplinei 

 Inclusiv ore 
Forma de 

evaluare 

Nr de 

credite 
Total ore 

Contact direct 
Studiu 

individual 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  

General theory of law 

150 50 100 Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 

Constitutional law 

150 50 100 Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 

Civil law.  

150 50 100 Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 

Criminal law 

150 50 100 Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  

Law of civil procedure 

150 50 100 Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 

Law of criminal procedure 

150 50 100 Examen 5 

 Total   900 300 600 6 30 

 

  

                                                 
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master în domeniul dreptului 

economic și vamal 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

 

Cod Denumirea unității de curs Total ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluare 

Nr 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 

Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 

Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.03.A.003 

 

S.03.A.004 

Psihologia vârstelor și a dezvoltării 

Ages and Developmental Psychology 

Psihologia personalității 

Psychology of Personality 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.04.O.005 Pedagogie 

Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 4 

 Total sem. 1 330 90 240 48 42  4 15 

SEMESTRUL II 

F.04.O.006 Educaţia incluzivă 

Inclusive Education 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.04.A.007 

 

S.04.A.008 

Tehnologii educaţionale 

Educational Technologies 

Teoria şi metodologia curriculumului 

Curriculum Theory and Methodology 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.05.A.009 

 

S.05.A.010 

Teoria şi metodologia evaluării 

Evaluation Theory and Methodology 

Managementul clasei 

Class Management 

90 30 60 16 14  Examen 3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 

Pedagogical practice 1 - 

extracurricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 2 750 90 660 48 42  4 25 

Total anul II 1080 180 900 96 84  7 36 

ANUL II 

SEMESTRUL III 

          

S.05.A.011 Didactica generală și a specialității 180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 

Pedagogical practice 2 - curricular 

activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 3 450  450    1 15 

Total anul II 720 90 630 46 14 30 3 24 

Total 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Componente creditate  Plan-cadru (90 credite) 

Număr credite (minim-maxim) 

Plan de 

învăţământ 

Masterat științific 

Număr credite 
 De cercetare De profesionalizare 

% credite % credite 

Unități de curs fundamentale (cod F) 35-45 22-40 20-30 18-27 30 

Unități de curs de specializare (cod S) 20-30 18-27 35-45 22-40 25 

Stagii de practică 8-12 7-11 8-12 7-11 10 

Teza de master 20-30 18-27 20-30 18-27 25 

Total  100 90 100 90 90 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Concepţia formării specialistului. 
Actualmente, pe plan internaţional, are loc un amplu proces de regîndire a vechilor principii economice, financiare şi 

comerciale: numeroase eforturi, desfăşurate pe plan mondial, pentru elaborarea unor reguli uniforme ori a unor legi cadru, menite 

să conducă la promovarea unor reguli unitare aplicabile raporturilor juridice de comerţ internaţional, s-au realizat cu succes 

numai în anumite cazuri, alte categorii de raporturi juridice de comerţ internaţional rămînînd supuse reglementării naţionale  

variate. Reglementarea raporturilor juridice de comerţ internaţional în Uniunea Europeană reprezintă un domeniu specific, foarte 

important pentru Republica Moldova care şi-a ales vectorul european, care la rândul său impune ajustarea standardelor şi a 

legislaţiei sale la cele internaţionale şi europene. Programul de master „Dreptul economic şi vamal” este adresat persoanelor 

antrenate în desfăşurarea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale internaţionale între societăţile comerciale din Republica Moldova 

şi companii din străinătate, în primul rînd din state-membre ale Uniunii Europene. Din punct de vedere conceptual programul se 

bazează pe standarde şi reglementări adoptate de organizaţii internaţionale (Regulile INCOTERMS 2010, Principiile contractelor 

comerciale Unidroit 2010, legile model şi contracte tip UNCITRAL) care activează în domeniul comerţului internaţional, pe 

plan internaţional şi regional (International Chamber of Commerce, Unidroit, UNCITRAL, UNCTAD). Programul este axat pe 

studiul comparativ al ramurilor de drept (drept bancar, drept fiscal, dreptul afacerilor, drept corporativ etc.) fiind structurat în aşa 

fel ca competenţele acumulate în cadrul primului semestru să fie utile și în procesul de studii din semestru doi. La elaborarea 

programului s-a ţinut cont de cele mai problematice domenii (raporturi de muncă cu elemente de extraneitate, investiţii străine, 

insolvenţa transfrontalieră, dreptul vamal, concurenţa, proprietatea intelectuală etc.). Structura programului de master prevede 

posibilitatea invitării experţilor naţionali şi internaţionali, teoreticieni şi practicieni. Studiul la masterat include elaborarea tezei 

de master, proces preconizat pentru semestrul III. Programul de master „Dreptul economic şi vamal” poartă un caracter novator, 

dat fiind că reflectă tendinţele actuale ale doctrinei şi practicii dreptului comerţului internaţional, dreptului european şi dreptului 

comparat. Programul este asigurat de specialişti experimentaţi, cu abilităţi în domeniul dreptului internaţional şi al dreptului 

european. Sursele ştiinţifico-practice pentru asigurarea programului de master sunt puse la dispoziţia viitorilor masteranzi sub 

formă de publicaţii ştiinţifico-didactice în formă tipografiată şi electronică. Fiecare profesor ce asigură predarea cursurilor la 

programul de master pune la dispoziţia masterandului un disc didactic ce conţine materialele primare necesare masterandului. În 

plus, pentru studierea jurisprudenţei instanţelor judiciare şi a organismelor internaţionale sunt propuse site-le acestora. 

 

Scopul şi misiunea programului de studiu  

Scopul programului de master „Dreptul economic şi vamal” constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare care vor putea, 

atât prin intemediul activităţii ştiinţifice, cît şi prin cea practică să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea economiei de piaţă în 

Republica Moldova, la creşterea şi diversificarea raporturilor juridice de comerţ internaţional la care participă societăţile 

comerciale din Republica Moldova. 

În cadrul programului de master „Dreptul economic şi vamal” masteranzii vor studia bazele juridice ale activităţii de 

antreprenoriat în conformitate cu cele mai noi reglementări internaţionale şi ale Uniunii Europene, inclusiv practici comerciale 

acceptate de organizaţii internaţionale din domeniul comerţului internaţional (ICC, Unidroit, UNCITRAL şi organizaţii regionale 

de profil).  

 

Condiţii de admitere 
Programul de master „Dreptul economic şi vamal” presupune atât accesul consecutiv, în cazul în care se adresează studenţilor 

care au absolvit ciclul I licenţă în domeniul dreptului, cât şi accesul non-consecutiv, în cazul în care se adresează şi studenţilor 

care au absolvit ciclul I licenţă în alte domenii generale de formare profesională. Accesul consecutiv se va efectua în baza 

diplomei de licenţă în drept, iar accesul non-consecutiv – în baza diplomei de licenţă în politologie, istorie, relaţii internaţionale, 

psihologie, economie, pedagogie, administraţie publică şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii cărora au acumulat cel 

puţin 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru domeniul 04 Drept. Astfel, candidaţilor la 

programul de master ce vin din alte domenii de formare profesională, autorii programului de master le propun un modul de 30 

de credite, pe care aceşti candidaţi le vor acumula pe parcursul unui semestru suplimentar, după ce ei vor putea să acceadă la 

conţinutul de bază al programului de master. 

 

Profilul ocupaţional al absolventului  
Absolventul programului va putea activa în diverse domenii ale jurisprudenţei, inclusiv din Republica Moldova şi din alte state; 

instituţii publice şi private; organizaţii internaţionale interguvernamentale şi non-guvernamentale; societăţi civile etc. 

Competenţele acumulate le vor permite absolvenţilor să se încadreze cu succes în activitatea diverselor organisme, printre 

obiectivele cărora este şi monitorizarea procesului de asigurare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

inclusiv la nivel naţional şi internaţional. 

 

 

Metode de predare/învăţare 

În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele activ-participative şi interpretative, bazate pe 

principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice:   deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de învăţare, 

centrată pe student la Ciclul II;  reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care 

sunt implicaţi masteranzii; conştientizarea masteranzilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea 

propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu 

aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul 

cu manuale şi sursele bibliografice; exerciţiu; algoritmizare; modelare didactică; problematizare, dar şi moderne: activitate în 
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echipă, mozaic, fishbowl, turul galeriei, simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, brainstorming/tehnica ciorchinelui, 

metoda cubului, Frisco, SINELG, ştiu-vreau să ştiu-am aflat, asociaţiile libere, ”piramida”, studiul de caz etc. Programul de 

studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea 

de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se 

realizează în cadrul lecţiilor practice/de laborator, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al masteranzilor. În 

cadrul activităţilor extraplan sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite extracurriculare. 

 

Metode de evaluare 

Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale masteranzilor la fiecare disciplină sunt evaluate pe parcursul semestrului prin aplicarea 

a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau prin realizarea unui proiect, şi/sau prin participarea la lecţiile 

practice şi seminarii cu expuneri, în final fiind realizat un examen oral sau scris.  Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea 

a minim două note pe semestru la disciplină. Studenţii ciclului II pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul 

orelor de curs, precum şi în orele suplimentare, prevăzute pentru consultaţii individuale, în conformitate cu planul individual al 

cadrului didactic. Acumularea de note pe parcursul semestrului şi demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică 

şi practică la disciplină nu exclude parcurgerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele de studiu se susţin 

pe parcursul sesiunilor de reexaminare.  Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, cînd studentul a 

susținut toate cursurile din anii de studiu anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a susținut complet un semestru (are nu mai 

mult de trei restanţe la planul de studiu), poate fi promovat condiţionat, cu condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor de 

reexaminare. Numărul mare de restanţe poate servi drept temei pentru repetarea semestrului / a anului de studiu, sau pentru 

stoparea statutului de student. Pentru a fi admis la examenul de master, studentul trebuie să îndeplinească complet planul de 

studii. Pentru a căpăta titlul de master studentul trebuie să susţină teza de master, pentru care se alocă 30 credite, în total 

acumulînd 90 de credite transferabile. 

 

Finalităţi de studiu 

La finalizarea acestui program de studii studentul va: 

 Cunoştinţe 

1.1 Să interpreteze actele normative naţionale, internaţionale şi europene în domeniul relaţiilor comerciale şi mediului de 

afaceri; 

1.2 Să înţeleagă metode şi forme de aplicare a normelor juridice care reglementează conţinutul şi aspectul formal al 

relaţiilor comerciale naţionale şi internaţionale; 

1.3 Să cunoască importanţa respectării tradiţiilor juridice europene pentru implicarea eficientă şi progresivă a Republicii 

Moldova în libera circulaţie a bunurilor prin intermediul sistemului vamal, persoanelor, serviciilor şi capitalului pe 

teritoriul european. 

 Abilităţi 

2.1 Să poată aplica in practică actele normative naţionale şi internaţionale în domeniul comercial, vamal, fiscal, corporativ 

sau alte domenii legate de desfăşurarea activităţii din sectorul economic; 

2.2 Să poată analiza într-un fel calitativ şi profesionist metode şi forme de aplicare a normelor juridice care reglementează 

conţinutul şi aspectul formal al relaţiilor comerciale naţionale şi internaţionale; 

2.3 Să poată propune soluţii corecte, motivate şi clare din punct de vedere atît profesional cît şi etic în situaţii practice de 

natura conflictuală.  

 Competenţe 

3.1 Să aprecieze conţinutul şi forma proiectului de act normativ în cadrul unei expertize juridice, să definească propuneri 

în scopul îmbunătăţirii reglementării juridice în domeniul vamal şi a mediului de afaceri; 

3.2 Să evalueze şi să promoveze metode şi forme inovatoare de desfăşurare şi de reglementare a relaţiilor comerciale 

internaţionale;  

3.3 Să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea profesională pentru activitatea efectuată în calitate de jurist al firmei 

sau colaborator al organizaţiei internaţionale guvernamentale sau non-guvernamentale.  
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 
Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova 

Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
Free International University of Moldova 

Facultatea Drept 
Faculty of Law 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program of Study 

 
Nivelul calificării 
Level of qualification 

Nivelul 7 EQF/NQF  

7 EQF/NQF Level 

Domeniul general de studiu 
General field of study  

042 Drept 

      Law 

 

Program de master (științific) 
Master Program (Research Master) 

Instituţii de drept administrativ şi constituţional 
Institutions of Administrative and Constitutional Law 

 

Numărul total de credite de studiu  
Number of study credits  

90  

Titlul obținut la finele studiilor 
Conferred Title 

Master în drept 

Master of Law 

Baza admiterii 
Admission requirements 

diploma de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii 

higher education diploma or equivalent study diploma 

Limba de instruire 
Language of learning 

Română/rusă/engleză 
Romanian / Russian / English 

Forma de organizare a învăţământului  
Organizational forma of the higher education  

învățământ cu frecvența 
Full-time learning 

Responsabil de programul de studiu 
Responsible for Program 

Ţurcan Serghei, conf.univ., dr. 

Grupul de lucru 
Working Group 

Popa Victor, prof. univ., dr. hab. 

Smochină Andrei, prof. univ., dr. hab. 

Baltag Dumitru, prof.univ., dr. hab. 

 

 

 

CHIŞINĂU, 2019 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) / UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite Contact 

direct 

Sudiu 

individual 
ANUL I / / Ist YEAR 

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER 

F.01.O.001 Protecţia europeană a drepturilor omului 

European Protection of Human Rights 
150 50 100 Examen 5 

F.01.O.002 1) Teoria Administraţiei Publice   

Public Administration Theory 
150 50 100 Examen 5 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia de drept 

Methodology and ethics of research in the field of law 
150 50 100 Examen 5 

F.01.O.004 Drept constituţional european 

European Constitutional Law 
150 50 100 Examen 5 

F.01.O.005 Contenciosul Administrativ    

2) Administrative Court  
150 50 100 Examen 5 

S.01.O.006 Administraţia publică locală  

Local government 
150 50 100 Examen 5 

 Total semestrul I / Total  Ist semester 900 300 600 6 30 

SEMESTRUL II 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 

Project Management 
150 50 100 Examen 5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în domeniul dreptului public 

Current research issues within the public law field 
150 50 100 Examen 5 

S.02.A.009 Statutul juridic al funcţionarului public 

Legal status of the civil servant 
150 50 100 Examen 5 

S.02.A.010 Dreptul achiziţiilor publice  

The public procurement Law  

S.02.A.011 Legislaţia financiară în administraţia publică  

Financial legislation in the public administration 
150 50 100 Examen 

5 

 S.02.A.012 Autoritatea judecătorească 

Judicial Authority  

 Stagiu de practică 

Internship 
300  300 Examen 10 

 Total semestrul II / Total  IInd Semester 900 200 700 5 30 

 Total anul I / Total Ist Year 1800 500 1300 11 60 

ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

S.03.O.013 Contenciosul Constituţional 

Constitutional litigation 
150 50 100 Examen 5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 750  750 Examen  25 

Anul de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Study Activities  

Sesiuni de examene 

Examination Sessions  

Stagii de 

practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II - 

IInd Semester 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II 

IInd Semester 

Iarnă 

Winter  

Primăvară 

Spring  

Vară 

Summer  

Anul I 

Ist Year 

16.09-27.12 03.02-22.05 13-30.01 25.05-12.06 Practica de 

specialitate 

Aprilie-mai 

 

25.12-07.01 29.04-06.05 01.07-31.08 

Anul II 

IInd Year 

14.09-24.12 - 11-29.01 

(examen 

masterat)  

-  - - - 
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Research and  Master Thesis Preparation 

 Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 900 50 850 2 30 

 Total anul II 900 50 850 2 30 

 Total 2700 550 2150 13 90 

 

STAGIILE DE PRACTICĂ / Internship 
Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr. săpt./ ore Perioada Nr. de 

credite 

1 Stagiu de practică 
Internship 

II 5/300 Aprilie-mai 10 

 Total  5/300  10 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul ore 

săptămânal 

Evaluări Nr. de 

credite 

P S L 

1 Tendinţe contemporane în dezvoltarea 

constituţionalismului 

Contemporary trends in the development of the 

constitutionalism 

I I 2  1 Examen 5 

2 Drept administrativ comparat 

Comparative Administrative Law 

I I 2  1 Examen 5 

3 Procesul decizional în activitatea autorităţilor 

publice 

Decision making for public authorities 

I II 2  1 Examen 5 

4 Fundamentarea ştiinţifică a tehnicii legislative 

Scientific substantiation of legislative technique 

I II 2  1 Examen 5 

 Total 8  8  4 4 20 

 

EXAMENE DE MASTER  

 MASTER DEGREE EXAM 

 

N. d / o Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului public 

Master thesis: Theoretical Applied Research in the Public Law field 

Ianuarie  

 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII 2 

 

Cod Denumirea disciplinei 

 

Total ore 

Inclusiv ore 
Forma de 

evaluare 

Nr de 

credite 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului 150 50 100 Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional  150 50 100 Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 150 50 100 Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 150 50 100 Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil 150 50 100 Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 150 50 100 Examen 5 

 Total   900 300 600 6 30 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master „Instituţii de drept 

administrativ şi constituţional” 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

 
Cod Denumirea unității de curs Total ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluare 

Nr 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 

Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 

Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.03.A.003 

 

S.03.A.004 

Psihologia vârstelor și a dezvoltării 

Ages and Developmental Psychology 

Psihologia personalității 

Psychology of Personality 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.04.O.005 Pedagogie 

Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 4 

 Total sem. 1 330 90 240 48 42  4 15 

SEMESTRUL II 

F.04.O.006 Educaţia incluzivă 

Inclusive Education 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.04.A.007 

 

S.04.A.008 

Tehnologii educaţionale 

Educational Technologies 

Teoria şi metodologia curriculumului 

Curriculum Theory and Methodology 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.05.A.009 

 

S.05.A.010 

Teoria şi metodologia evaluării 

Evaluation Theory and Methodology 

Managementul clasei 

Class Management 

90 30 60 16 14  Examen 3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 

Pedagogical practice 1 - 

extracurricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 2 750 90 660 48 42  4 25 

Total anul II 1080 180 900 96 84  7 36 

ANUL II 

SEMESTRUL III 

          

S.05.A.011 Didactica generală și a specialității 

,  

180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 

Pedagogical practice 2 - curricular 

activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 3 450  450    1 15 

Total anul II 720 90 630 46 14 30 3 24 

Total 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Componente creditate  Plan-cadru (90 credite) 

Număr credite (minim-maxim) 

Plan de 

învăţământ 

Masterat de 

cercetare 

Număr credite 

 stiintific  

% credite 

Unități de curs fundamentale (cod F) 35-45 22-40 35 (38,89%) 

Unități de curs de specializare (cod S) 20-30 18-27 20 (22,22%) 

Stagii de practică 8-12 7-11 10 (11.11%) 

Teza de master 20-30 18-27 25 (27,78%) 

Total  100 90 90 (100%) 
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NOTĂ EXPLICATIVĂ  

Concepţia formării specialistului 

Programul de master „Instituţii de drept administrativ şi constituţional” se adresează unor categorii socio-

profesionale foarte largi: specialişti în domeniul dreptului, funcţionari publici ai organelor publice centrale de 

specialitate, funcţionari ai autorităţilor publice locale, deputaţi în Parlament, judecători, avocaţi, politicieni, 

membri ai organizaţiilor neguvernamentale ce promovează protecţia drepturilor fundamentale ale omului, 

democraţia şi libera şi corecta desfăşurare a alegerilor, etc.  

Programul este unic după conţinutul său reieșind din conceptul acestuia şi materiile care sunt predate într-o 

manieră interdisciplinară fiind aplicate metodele specifice dreptului comparat. Accentul este pus pe explicarea 

conceptelor şi a modului în care acestea sunt transpuse şi utilizate în practica constituţională şi administrativă curentă, 

atât în Republica Moldova, cât şi în statele străine.  

Necesitatea unui program de master referitor la instituţiile dreptului administrativ şi dreptului constituţional 

este impusă de condiţiile actuale din Republica Moldova, care şi-a propus atingerea obiectivului strategic de integrare 

europeană, ceea ce presupune şi desfăşurarea unei ample reforme constituţionale cu racordarea atât a legislaţiei, cât 

şi a practicii juridice, la standardele europene.   

Această misiune presupunere extinderea şi aprofundarea, în raport cu planul de învăţământ specific studiilor 

de licenţă, a cunoştinţelor în domeniul dreptului constituţional şi dreptului administrativ, în scopul analizei, elucidării, 

argumentării ştiinţifice şi aplicării practice a principalelor concepte democratice privind formele organizării şi 

exercitării puterii în stat, precum şi a mecanismelor de asigurare în procesul de realizare a puterii a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

Semestrul I şi II de studii la programul de master propus constituie un complex comun compus din discipline 

fundamentale (35 credite) şi de specialitate (20 credite) obligatorii. Semestrul II include şi un stagiu de practică (10 

credite). Studiul la masterat presupune elaborarea tezei de master, proces preconizat pentru semestrul III. Absolvenţii 

ciclului de master au acces la ciclul doctorat la specialităţile: 552.01 – drept constituţional şi 552.02 – drept 

administrativ. 

Programul de master „Instituţii de drept administrativ şi constituţional” poartă un caracter novator, deoarece 

este axat pe dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale în domeniu şi este facilitat de profesori-jurişti 

experimentaţi, cu abilităţi practice destinse în domeniul dreptului administrativ şi dreptului constituţional.   

Sursele ştiinţifico-practice pentru asigurarea programului de master sunt puse la dispoziţia masteranzilor sub 

formă de publicaţii ştiinţifico-didactice, atât în formă tipografiată, cât şi în formă electronică. Fiecare profesor care 

asigură predarea cursurilor la programul de master pune la dispoziţia masterandului un disc didactic ce conţine 

materialele necesare studierii eficiente a disciplinei. 

 

Scopul şi misiunea programului de studiu  

Sarcina primordială a programului de master „Instituţii de drept administrativ şi constituţional” constă în 

formarea unor specialişti de înaltă calificare în domeniu dreptului administrativ şi dreptului constituţional, care ar 

putea, atât prin activitatea ştiinţifică, cât şi prin cea practică, să-şi aducă contribuţia la edificarea în Republica 

Moldova a unui veritabil stat democratic, bazat pe drept, în care demnitatea omului, libera dezvoltare a personalităţii 

umane, dreptatea şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului vor constitui valori supreme şi vor fi garantate.  

Astfel, programul de master contribuie la formarea specialiştilor performanţi, pregătiţi atât sub aspect 

teoretic, cât şi practic, în toate trei ramuri ale puterii de stat:  

ramura legislativă (pregătirea profesională şi aprofundarea cunoştinţelor deputaţilor, a specialiştilor 

Secretariatului Parlamentului privind activitatea legislativă a organului reprezentativ suprem);  

ramura executivă (pregătirea specialiştilor şi aprofundarea cunoştinţelor demnitarilor şi funcţionarilor publici 

atât din administraţia publică centrală, cât şi cea locală),  

ramura jurisdicţională (aprofundarea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor practice a judecătorilor şi 

avocaţilor în domeniul contenciosului administrativ şi constituţional), precum şi a societăţii civile (pregătirea 

specialiştilor, aprofundarea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor practice a membrilor organizaţiilor 

neguvernamentale privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea desfăşurării corecte şi libere a 

alegerilor, promovarea democraţiei şi a valorilor statului de drept). 

 

Condiții de admitere 

Programul de master „Instituţii de drept administrativ şi constituţional” presupune atât accesul consecutiv, 

adică se adresează studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în domeniul Dreptului, cât şi accesul non-consecutiv, 

adică se adresează şi studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în alte domenii generale de formare profesională.  

Accesul consecutiv se va efectua în baza diplomei de licenţă în drept, iar accesul non-consecutiv - în baza 

diplomei de licenţă în administraţie publică, politologie, istorie, relaţii internaţionale, psihologie, economie, 

pedagogie şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii cărora au acumulat cel puţin 30 credite ECTS prevăzute 

în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru domeniul 042 Drept. Astfel, pentru candidaţii la programul de master 
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ce vin din alte domenii de formare profesională autorii programului de master se propune un modul de 30 de credite, 

pe care aceşti candidaţi le vor acumula pe parcursul unui semestru compensator. 

 

Profilul ocupaţional al absolventului  

Absolventul ciclului master „Instituţii de drept administrativ şi constituţional” poate activa în toate trei ramuri 

ale puterii de stat: ramura legislativă (asistenţi ai deputaţilor, specialişti ai Secretariatului Parlamentului, consultanţi 

în cadrul comisiilor parlamentare permanente şi provizorii); ramura executivă (funcţionari şi demnitari publici atât 

din administraţia publică centrală (Preşedinţie, Guvern, ministere şi alte organe centrale de specialitate), cât şi cea 

locală (aparatul primăriei, secretari ai consiliilor locale şi raionale)), ramura jurisdicţională (specialişti în domeniul 

contenciosului administrativ şi contenciosului constituţional), precum şi a societăţii civile (specialişti în cadrul 

organizaţiilor neguvernamentale privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea desfăşurării libere 

a alegerilor, promovarea democraţiei şi a principiilor statului de drept) şi a organizaţiilor internaţionale (specialişti 

în cadrul organizaţiilor internaţionale privind protecţia drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea desfăşurării 

corecte a alegerilor, promovarea democraţiei). 

 

Metode de predare/învăţare 

Metodele de predare/învăţare a programului necesare pentru obţinerea finalităţilor de studiu includ atât 

metode clasice, cât şi metode moderne. Se va încerca antrenarea cât mai activă a masteranzilor atât în timpul 

seminariilor, cât şi la orele de curs, combinarea aspectelor teoretice cu cele practico-aplicative, examinându-se situaţii 

reale din practica constituţională şi administrativă, în acelaşi timp modelându-se şi cazuri fictive. La seminare se vor 

organiza dezbateri pe cele mai importante chestiuni ce ţin de problemele de bază ale organizării statale şi a 

mecanismului de garantare a respectării drepturilor fundamentale ale omului, se vor modela situaţii de caz şi jocuri 

pe roluri privind mecanismele de exercitare a puterii statale 

În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele activ-participative şi 

interpretative, bazate pe principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice: deplasarea accentului de la 

activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe student;  reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi 

facilitator al procesului de învăţare în care sunt implicaţi studenţii; conştientizarea studenţilor cu privire la necesitatea 

participării active la planificarea şi gestionarea propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în 

raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea 

didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul cu manuale şi sursele bibliografice; exerciţiu; 

problematizare, dar şi moderne: activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul de caz etc. 

Programul de studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, întocmirea de referate 

la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se 

realizează în cadrul lecţiilor practice, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al studenţilor. În 

cadrul activităţilor extraplan sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite 

extracurriculare. 

 

Metode de evaluare 

Evaluarea masteranzilor se va efectua prin următoarele forme: evaluarea curentă şi evaluarea finală. 

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea sarcinilor practice în domeniul dreptului administrativ şi dreptului 

constituţional, notele obţinute argumentându-se în funcţie de modul de participare a masteranzilor la dezbateri, studii 

de caz, jocuri pe rol, prezentarea referatelor problematizante. Evaluarea finală prin examen cu notă se desfăşoară 

pentru fiecare unitate de curs din planul de învăţământ şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din 

bilet sau testul grilă. Biletul va conţine trei subiecte, inclusiv două subiecte teoretice, al treilea subiect vizând 

soluţionarea unui studiu de caz. 

Evaluarea cunoştinţelor la întrebarea teoretică: 

 Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %; 

 Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30 %; 

 Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii originare – 

30 %; 

 Nivelul lingvistic la expuneri (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) – 10 %. 

Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor la soluţionarea studiului de caz: 

 Corectitudinea soluţionării cazului – 70%; 

 Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15%; 

 Originalitatea analizei – 15%. 

Programul de master finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. Evaluarea se va efectua în baza a 

trei componente principale: 

 Componenta de conţinut; 

 Componenta de prezentare scrisă; 
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 Componenta de prezentare orală. 

 

Finalităţi de studiu 

La finalizarea acestui program de studii studentul va da dovadă de următoarele: 

 Cunoştinţe 

1.1 Să interpreteze actele normative ce reglementează modul de organizare a puterii în stat şi asigură drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului într-o manieră de ordin calitativ şi profesionist. 

1.2 Să explice metodele şi formele ce ţin de soluţionarea diferitor probleme din cadrul procesului complex de 

exercitare a puterii în stat şi de organizare şi activitate a autorităţilor implicate în realizarea puterii de stat. 

1.3 Să cunoască sistemele constituţionale şi administrative ale diferitor state, evidenţiind trăsăturile comune, 

precum şi particularităţile acestora, etapele dezvoltării constituţionale, precum şi mecanismele şi principiile 

de exercitare a suveranităţii în statele membre ale Uniunii Europene. 

 Abilităţi 

2.1 Să poată aplica în practică cadrul normativ naţional privind organizarea şi realizarea puterii în stat, privind 

consacrarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

2.2 Să poată analiza mecanismele de interacţiune între ramurile puterii în stat, prognozând dezvoltarea 

constituţionalismului şi evoluţiei administraţiei publice în Republica Moldova. 

2.3 Să poată aplica cunoştinţele acumulate prin implementarea soluţiilor manageriale novatoare, ce necesită 

luarea deciziilor prin utilizarea cunoştinţelor extinse în domeniul dreptului constituţional şi administrativ. 

 Competenţe 

3.1 Să aprecieze conţinutul proiectului de act normativ din sfera constituţională şi administrativă în cadrul unei 

expertize juridice, să ofere soluţii în direcţia perfecţionării legislaţiei în aceste domenii. 

3.2 Să examineze laturile pozitive şi lacunele în sistemele constituţionale şi administrative, avantajele şi 

dezavantajele în asigurarea constituţionalităţii şi a legalităţii în diferite state, evaluând eficienţa socială şi 

caracterul democratic al metodelor şi principiilor de guvernare. 

3.3 Să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitate profesionistă pentru obligaţiunile funcţionale ce le incumbă 

şi care sunt legate de competenţele în domeniul dreptului constituţional şi dreptului administrativ. 
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Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 
Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
Free 

International University of Moldova 

Facultatea Drept  

Faculty of Law 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Program of Study 

 

 
Nivelul calificării 

Level of qualification 

Nivelul 7 EQF/NQF  

7 EQF/NQF Level 

Domeniul general de studiu 

General field of study  

04 

 

Drept 

Law 

Program de master (științific) 

Master Program (Research Master) 

 Drept internaţional şi instituţional  
International and Institutional Law 

Numărul total de credite de studiu  

Number of study credits  

90  

Titlul obţinut la finele studiilor 

Conferred Title 

master în drept  

Master of Laws 

Forma de organizare a învăţământului  

Mode of study 

învăţământ cu frecvență 

Full-time Learning 

Responsabil de programul de studiu 
Responsible for Program 

Gamurari Vitalie, conf. univ., dr. 

 

Grupul de lucru 
Working Group 

Ţurcan Serghei, conf. univ., dr. 

Osoianu Natalia, conf. univ., dr.  

Cauia Alexandr, conf. univ., dr. 

 

 

CHIŞINĂU, 2018 
CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) / UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

  

  

  

  

  

  

Anul de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Study Activities  

Sesiuni de examene 

Examination Sessions  

Stagii de 

practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II - 

IInd Semester 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II 

IInd Semester 

Iarnă 

Winter  

Primăvară 

Spring  

Vară 

Summer  

Anul I 

Ist Year 

17.09-21.12 11.02-24.05 08-25.01 27.05-14.06 Practica de 

specialitate 

Aprilie-mai 

25.12-07.01 29.04-06.05 01.07-

31.08 
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PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 
Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite Contact 

direct 

Studiu 

individual 

ANUL I 

SEMESTRUL I 
F.01.O.001 Protecţia europeană a drepturilor omului. 

European Protection of Human Rights 

150 40 110 Examen  5 

F.01.O.002 Dreptul şi gestionarea politicilor europene.  

Law and Management of European 

Policies 

150 40 110 Examen  5 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia de 

drept 

Methodology and Ethics of Research in the 

Field of Law 

150 40 110 Examen 5 

F.01.O.004 Drept constituţional european  

European Constitutional Law 

150 30 120 Examen 5 

F.01.O.005 Justiţia tranziţională în procesul de 

reconciliere a societăţilor post-conflictuale. 

Transitional Justice in the Process of 

Reconciliation of Post-Conflict Societies 

150 30 120 Examen 5 

S.01.O.006 Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi 

statele vecine prin prisma libertăţilor de 

circulaţie.  

Cooperation between European Union and 

Neighboring States in the Light of 

Freedoms of Circulation  

150 30 120 Examen 5 

Total semestrul I 900 210 690 6  30 

SEMESTRUL II 
F.02.O.007 Managementul proiectelor  

Project Management  

150 40 110 Examen 5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în cadrul 

domeniului de formare 

Current Research Issues within the Training 

Area 

150 40 110 Examen 5 

S.02.A.009 Securitatea naţională prin prisma 

provocărilor asupra securităţii 

continentului european 

National Security in the Light of the 

Challenges Concerning the Security of the 

European Continent  

150 30 120 Examen 5 

S.02.A.010 Modul: Metode şi forme de protecţie 

aplicabile anumitor categorii de persoane 

în dreptul internaţional contemporan 

1) Reglementarea migraţiei în dreptul 

internaţional 

2) Standarde şi mecanisme europene de 

protecţie a naţionalilor 

Module: Methods and Forms of Protection 

Applicable to Certain Categories of 

Persons in the Modern International Law 

1) Regulation of Migration in the 

International Law 

150 

 

 

90 

 

60 

60 

 

 

30 

 

30 

90 

 

 

60 

 

30 

Examen 5 

 

 

 

 

Anul II 

IInd Year 

16.09-15.11 - 08-25.01 

(examen 

masterat)  

- - - - - 
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2) European Standards and Mechanisms 

of the Protection of Nationals  

 Stagiu de practică 

Internship 

300  300  10 

 Total semestrul II / Total  IInd Semester 900 170 730 5 30 

 Total anul I / Total Ist Year 1800 380 1420 11 60 

ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

S.03.O.013 Filosofia dreptului  

Philosophy of Law 

 

Dreptul de azil în Uniunea 

Europeană 

150 30 120 Examen 5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 

Research and  Master Thesis Preparation 

750  750 Examen  25 

 Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 900 30 870 2 30 

 Total anul II 900 30 870 2 30 

 Total 2700 410 2290 13 90 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 

COURSES FOR FREE CHOICE 

Nr. 

d/o 

Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul ore 

săptămânal 

Evaluare Nr. de 

credite 

P S L 

1. Drept administrativ european. 

European Administrative Law 

I I 20 10 120 Examen  5 

2. Dreptul de azil în Uniunea Europeană. 

Refugee Law in the European Union  

I II 20 10 120 Examen  5 

 

EXAMENE DE MASTER  

 MASTER DEGREE EXAM 

N. d / 

o 

Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în drept international și drept 

instituțional 

Master thesis: Theoretical Applied Research in Iinternational and Institutional Law 

Ianuarie  
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SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII3 

Denumirea unităţii de curs Total 

(ore) 

Inclusiv Evaluare  Nr. de 

credite Contact 

direct 

Lucru 

individual 

Teoria generală a dreptului 150 30 120 Examen 5 

Drept constituţional  150 30 120 Examen 5 

Drept civil 150 30 120 Examen 5 

Drept penal 150 30 120 Examen 5 

Drept procesual civil 150 30 120 Examen 5 

Drept procesual penal 150 30 120 Examen 5 

Total 900 180 720 6 30 

 

 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

 
Cod Denumirea unității de curs Total ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluare 

Nr 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 

Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 

Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.03.A.003 

 

S.03.A.004 

Psihologia vârstelor și a dezvoltării 

Ages and Developmental 

Psychology 

Psihologia personalității 

Psychology of Personality 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.04.O.005 Pedagogie 

Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 4 

 Total sem. 1 330 90 240 48 42  4 15 

SEMESTRUL II 

F.04.O.006 Educaţia incluzivă 

Inclusive Education 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.04.A.007 

 

S.04.A.008 

Tehnologii educaţionale 

Educational Technologies 

Teoria şi metodologia 

curriculumului 

Curriculum Theory and 

Methodology 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.05.A.009 

 

S.05.A.010 

Teoria şi metodologia evaluării 

Evaluation Theory and 

Methodology 

Managementul clasei 

Class Management 

90 30 60 16 14  Examen 3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 

Pedagogical practice 1 – 

extracurricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 2 750 90 660 48 42  4 25 

Total anul II 1080 180 900 96 84  7 36 

ANUL II 

                                                 
3 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master în drept internațional și instituțional. 
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SEMESTRUL III 

          

S.05.A.011 Didactica generală și a specialității 180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 

Pedagogical practice 2 – 

curricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 3 450  450    1 15 

Total anul II 720 90 630 46 14 30 3 24 

Total 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Componente creditate  Plan-cadru (120 credite) 

Număr credite (minim-maxim) 

Plan de 

învăţământ 

Masterat de 

cercetare 

Număr credite 

 științific De profesionalizare 

% credite % credite 

Unități de curs fundamentale (cod F) 35-45 22-40 20-30 18-27 25 

Unități de curs de specializare (cod S) 20-30 18-27 35-45 22-40 30 

Stagii de practică 8-12 7-11 8-12 7-11 10 

Teza de master 20-30 18-27 20-30 18-27 25 

Total  100 90 100 90 90 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

 

Concepţia formării specialistului 

Programul de master „Drept internaţional şi instituţional” se adresează unor categorii socio-profesionale 

largi, printre care se evidenţiază persoanele ce sunt antrenate în procesul de aplicare şi interpretare a 

dreptului internaţional şi a dreptului Uniunii Europene. Programul este axat pe un domeniu conex dintre 

cele două ramuri de drept – dreptul internaţional public şi dreptul Uniunii Europene, fiind structurat în aşa 

fel ca competenţele acumulate în cadrul primului semestru şi fie utile în procesul de studii din semestrul 

doi. Programul este unic după conţinutul său nu doar în Republica Moldova, dar şi în regiune. La elaborarea 

acestuia s-a ţinut cont de poziţionarea unui viitor specialist în raport cu realităţile şi problemele cu care se 

confruntă nu doar Republica Moldova, dar şi statele din regiune.  

 

Structura programului de master prevede posibilitatea invitării experţilor naţionali şi internaţionali, inclusiv 

cei delegaţi de organsimele internaţionale cu care sunt stabilite acorduri de parteneriat, cum este de exemplu 

UNHCR sau ICRC. Aceste acorduri includ mai multe oferte, inclusiv clauza posibilităţii desfăşurării 

stagiului de practică în incinta organizaţiilor respective. Semestrul I şi II de studii la programul de master 

propus constituie un complex compus din discipline fundamentale şi de specialitate obligatorii. Semestrul 

II include şi un stagiu de practică (10 credite).  

 

Studiul la masterat include elaborarea tezei de master, proces preconizat pentru semestrul III. Absolvenţii 

ciclului masterat au acces la ciclul doctorat la specialitatea 552.08 – drept internaţional şi european public. 

Programul de master „Drept internaţional şi instituţional” poartă un caracter novator, dat fiind că reflectă 

tendinţele actuale ale doctrinei şi practicii dreptului internaţional şi a dreptului european, fiind un argument 

promt în promovarea ideei de integrare europeană a Republicii Moldova şi este axat pe elucidarea 

competenţelor personale şi profesionale în domeniu. Programul este asigurat de specialişti experimentaţi în 

domeniul dreptului internaţional şi al dreptului european. Sursele ştiinţifico-practice pentru asigurarea 

programului de master sunt puse la dispoziţia viitorilor masteranzi sub formă de publicaţii ştiinţifico-

didactice în formă tipografiată şi electronică. Fiecare profesor ce asigură predarea cursurilor la programul 

de master pune la dispoziţia masterandului un disc didactic ce conţine materialele primare necesare 
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masterandului. În plus, pentru studierea jurisprudenţei instanţelor judiciare şi a organismelor internaţionale 

sunt propuse site-urile acestora. 

 

Scopul şi misiunea programului de studiu  

Programul de master „Drept internaţional şi instituţional” are ca obiectiv formarea specialiştilor capabili să 

aplice şi să interpreteze cadrul normativ naţional prin prisma prevederilor dreptului internaţional şi 

dreptului Uniunii Europene. Programul vine să creeze abilităţi masteranzilor în promovarea conceptului 

primatului dreptului internaţional şi a dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul naţional. Referitor la 

dreptul Uniunii Europene, supremaţia acestuia este dictată de aspiraţiile integrării europene a Republicii 

Moldova, precum şi a altor state din regiune. Pentru o conştientizare mai eficace a acestui fapt aspectul în 

cauză este studiat nu doar din punct de vedere teoretic, dar şi în baza practicii naţionale a mai multor state. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, în cadrul lecţiilor practice este studiată jurisprudenţa a aşa organisme 

internaţionale cum sunt Curtea Internaţională de Justiţie a ONU, Curtea Penală Internaţională, Tribunalul 

Penal Internaţional pentru ex-Yugoslavia, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Curtea Europeană 

de Justiţie etc. În egală măsură este analizată practica diverselor organizaţii internaţionale – Înaltul 

Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Organizaţia 

Internaţională pentru Migraţie. Remarcăm că unele chestiuni abordate în cadrul cursurilor sunt studiate prin 

prisma practicii Uniunii Europene şi a statelor membre. 

 

Condiţii de admitere. Programul de master „Drept internaţional şi instituţional” presupune atât accesul 

consecutiv, în cazul în care se adresează studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în domeniul dreptului, 

cât şi accesul non-consecutiv, în cazul în care se adresează şi studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în 

alte domenii generale de formare profesională. Accesul consecutiv se va efectua în baza diplomei de licenţă 

în drept, iar accesul non-consecutiv – în baza diplomei de licenţă în politologie, istorie, relaţii internaţionale, 

psihologie, economie, pedagogie, administraţie publică şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii 

cărora au acumulat cel puţin 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru 

domeniul 38 Drept. Astfel, candidaţilor la programul de master ce vin din alte domenii de formare 

profesională, autorii programului de master le propun un modul de 30 de credite, pe care aceşti candidaţi le 

vor acumula pe parcursul unui semestru suplimentar, după ce ei vor putea să acceadă la conţinutul de bază 

al programului de master. 

 

Profilul ocupaţional al absolventului  

Absolventul programului va putea activa în diverse domenii ale jurisprudenţei, inclusiv din Republica 

Moldova şi din alte state; instituţii publice şi private; organizaţii internaţionale interguvernamentale şi non-

guvernamentale; societăţi civile etc. Competenţele acumulate le vor permite absolvenţilor să se încadreze 

cu succes în activitatea diverselor organisme, printre obiectivele cărora se enumeră monitorizarea 

procesului de asigurare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv la nivel 

naţional şi internaţional. În egală măsură absolvenţii programului de master vor putea fi antrenaţi în 

subdiviziunile ce asigură activitatea organismelor naţionale şi internaţionale din punct de vedere juridic. 

 

Metode de predare/învăţare 

Metodele de predare/învăţare a programului necesare pentru obţinerea finalităţilor de studiu înclud atât 

metode clasice, cât şi metode moderne. Dat fiind că temele abordate de program sunt actuale şi reprezintă 

domenii de activitate a diverselor instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, în cadrul cursurilor se 

practică utilizarea noilor tehnologii, sunt propuse studii de caz etc. În categoria metodelor clasice se includ: 

expunerea didactică, conversaţia didactică, lucrul cu manualul, exerciţiul, algoritmizarea, modelarea, 

problematizarea. În categoria metodelor moderne se includ: metoda „brainstorming”, metoda „mind 

mapping”, metode de simulare („moot courts”), studiul de caz, activităţi de lucru în grup şi de lucru 

individual (lucrul cu cărţile, actele normative şi bazele de date, lucrări practice individuale). 

 

Metode de evaluare 

Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor masteranzilor se va efectua prin următoarele forme: 

evaluarea curentă şi evaluarea finală la fiecare disciplină din program.  
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Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea sarcinilor practice în domeniul dreptului internaţional şi al 

dreptului european, notele obţinute argumentându-se în funcţie de modul de participare a masteranzilor la 

dezbateri, studii de caz, jocuri pe rol, prezentarea referatelor.  

Evaluarea finală se va realiza prin examen cu notă pentru fiecare unitate de curs din planul de învăţământ 

şi va consta în răspunderea masterandului la subiectele din bilet sau testul grilă. Biletul va conţine trei 

subiecte, inclusiv două subiecte teoretice, al treilea subiect vizând soluţionarea unui studiu de caz. La 

aprecierea răspunsului se va lua în consideraţie:  

 Expunerea logică şi consecventă a materialului din program;  

 Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare;  

 Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii originale;  

 Nivelul lingvistic la expuneri (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) 

Programul de master se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. Evaluarea se va efectua în baza 

a trei componente principale: 

 Componenta de conţinut; 

 Componenţa de prezentare scrisă; 

 Componenţa de prezentare verbală. 

 

 

 

Finalităţi de studiu 

 

La finalizarea acestui program de studii studentul va: 

Cunoştinţe 

1.1 Să interpreteze actele normative ce asigură drepturile şi libertăţile diverselor categorii 

de persoane într-o manieră profesionistă.  

1.2 Să explice metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi 

a Uniunii Europene. 

1.3 Să înţeleagă importanţa ajustării legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi 

valorile europene şi internaţionale. 

Abilităţi 

2.1 Să aplice în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în 

materie de drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. 

2.2 Să analizeze metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor 

şi a Uniunii Europene. 

2.3 Să propună în situaţii practice de natură conflictuală soluţii corecte, bine motivate şi 

clare din punct de vedere profesionist şi etic. 

Competenţe 

3.1 Să aprecieze conţinutul proiectului de act normativ în cadrul unei expertize juridice, să 

ofere soluţii pentru îmbunătăţirea procesului de garantare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentlale ale omului. 

3.2 Să evalueze şi să promoveze metode şi forme novatorii de asigurare şi promovare a 

drepturilor şi libertăţilor diverselor categorii de persoane. 

3.3 Să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitate profesionistă pentru activitatea 

efectuată în calitate de jurist al instituţiei în care activează. 
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Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

Free International University of Moldova 

Facultatea Drept 

Faculty of Law 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Program of Study 

 

Nivelul calificării 

Level of qualification 

Nivelul 7 EQF/NQF  

7 EQF/NQF Level 

 

Domeniul general de studiu 

General field of study  
04      Drept Law       

Program de master ( ştiinţific ) 

Master Program (Research Master) 

Instituţii de drept privat  

Institutions of Private Law 

 

Numărul total de credite de studiu  

Number of study credits  

90  

Titlul obţinut la finele studiilor 

Conferred Title 

Master în drept 

Master of Laws 

Baza admiterii 

Admission requirements 

diploma de studii superioare de licenţă  sau un act echivalent de 

studii 

 higher education diploma or equivalent study diploma 

Limba de instruire 

Language of learning 

Română/rusă/engleză 

Romanian / Russian / English 

Forma de organizare a învăţământului  

Organizational forma of the higher education  

învăţământ cu frecvenţa 

Full-time learning 

Responsabil de programul de studiu 

Responsible for Program 

Mărgineanu Lilia, dr., conf. univ. 

Grupul de lucru 

Working Group 

Osoianu Natalia, dr., conf. univ. 

Baeşu Valeriu, dr. 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU, 2018 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) / UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite Contact 

direct 

Sudiu 

individual 

ANUL I / / Ist YEAR 

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER 

F.01.O.001 Protecţia europeană a drepturilor omului  

European Protection of Human Rights 

150 40 110 
Examen 5 

F.01.O.002 Tendinţele si problemele  teoretico-practice în dreptul procesual 

civil 

Trends and Theoretical – practical Issues in Civil Procedure 

Law 

150 40 110 

Examen 5 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia de drept 

Methodology and ethics of research in the field of law 

150 40 110 
Examen 5 

S.01.O.004 Dreptul Uniunii Europene al ocupării forţei de muncă 

European Union law of employment 
150 30 120 Examen 5 

F.01.O.005 Litigii economice: aspecte teoretico-practice 

Economic Disputes: Current Issues 
150 30 120 Examen 5 

F.01.O.006 Dreptul de proprietate 

Property Law 
150 30 120 Examen 5 

 Total semestrul I / Total  Ist semester 900 210 690 6 30 

SEMESTRUL II 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 

Project Management 

150 40 110 
Examen 5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în materie de drept privat 

Current Research Issues within the Private Low 

150 40 110 
Examen 5 

S.02.A.009 Dreptul comercial  

Commercial law 

150 30 120 Examen 5 
S.02.A.010 Cooperarea în materie de drept civil dintre Uniunea Europeană 

şi statele vecine 

Cooperation in civil matters between the EU and neighboring 

countries 

S.02.A.011 Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale 

International protection of intellectual property 
150 30 120 Examen 

5 

 S.02.A.012 Conflictul de legi şi conflictul de jurisdicţii 

Conflict of law and conflict of jurisdiction 

 Stagiu de practică 

Internship 
300  300 Examen 10 

 Total semestrul II / Total  IInd Semester 900 140 760 5 30 

Anul de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Study Activities  

Sesiuni de examene 

Examination Sessions  

Stagii de 

practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II - 

IInd Semester 

Semestrul I 

Ist Semester 

Semestrul II 

IInd Semester 

Iarnă 

Winter  

Primăvară 

Spring  

Vară 

Summer  

Anul I 

Ist Year 

17.09-21.12 11.02-24.05 08-25.01 27.05-14.06 Practica de 

specialitate 

Aprilie-mai 

 

25.12-07.01 29.04-06.05 01.07-31.08 

Anul II 

IInd Year 

16.09-15.11 - 08-25.01 

(examen 

masterat)  

-  - - - 
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 Total anul I / Total Ist Year 1800 350 1450 11 60 

 

 

 

 

 

 

ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

S.03.O.013 Dreptul contractelor   

Contracts law 
150 30 120 Examen 5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 

Research and  Master Thesis Preparation 

750  750 Examen  25 

 Total semestrul III / Total  IIIrd Semester 900 30 870 2 30 

 Total anul II 900 30 870 2 30 

 Total 2700 380 2320 13 90 

 

STAGIILE DE PRACTICĂ / Internship 

Nr.o. Stagiile de practică Sem. Nr.săpt./ ore Perioada Nr. de 

credite 

1 Stagiu de practică 

Internship 

II 5/300 Aprilie - mai 10 

 Total  5/300  10 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 

 

Nr. d/o Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul ore 

săptămânal 

Evaluări Nr. de 

credite 

P S L 

1.   Dreptul Uniunii Europene al afacerilor sociale 

EU law of social affairs area 

I II 2  1 Examen 5 

2.  Protecţia socială a persoanelor cu disabilităţi 

 Social protection of disabled persons 

I II 2  1 Examen 5 

3.  Probaţiunea şi probele în procesul civil 

Probation and evidence in civil suit 

I II 2  1 Examen 5 

4.  Întocmirea actelor procesuale civile 

Elaborating civil procedure documents 

I II 2  1 Examen 5 

5.  Mecanisme de protecție a familiei în dificultate 

Mecanisms protection family in difficulty 

I I 2  1 Examen 5 

 Total 5  10  5 5 25 

 

EXAMENE DE MASTER  

 MASTER DEGREE EXAM 

 

N. d / o Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în materie de drept privat 

Master thesis: Theoretical Applied Research in private low   

Ianuarie  

 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENŢII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII 4 

 

                                                 
4 Sunt propuse absolvenţilor de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master în materie de drept privat  
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Cod Denumirea disciplinei 

Total ore 

Numărul de 

ore pe 

săptămână 
Forma de 

evaluare 

Nr de 

credite 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 
C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului 30 120 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional  30 120 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 30 120 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 30 120 1  1 Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil 30 120 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 30 120 1  1 Examen 5 

 Total   180 720 6 4 2 6 30 

 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

 

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Număr de ore 

pe tipuri de 

activităţi 

Forma 

de 

evaluare 

Nr 

credite 

Total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L/P 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 

Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 

Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.03.A.003 

 

S.03.A.004 

Psihologia vârstelor şi a dezvoltării 

Ages and Developmental Psychology 

Psihologia personalităţii 

Psychology of Personality 

120 30 90 16 14  Examen 4 

F.04.O.005 Pedagogie 

Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 4 

 Total sem. 1 330 90 240 48 42  4 15 

SEMESTRUL II 

F.04.O.006 Educaţia incluzivă 

Inclusive Education 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.04.A.007 

 

S.04.A.008 

Tehnologii educaţionale 

Educational Technologies 

Teoria şi metodologia curriculumului 

Curriculum Theory and Methodology 

90 30 60 16 14  Examen 3 

S.05.A.009 

 

S.05.A.010 

Teoria şi metodologia evaluării 

Evaluation Theory and Methodology 

Managementul clasei 

Class Management 

90 30 60 16 14  Examen 3 

 Practica pedagogică 1 – activităţi 

extracurriculare 

Pedagogical practice 1 - 

extracurricular activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 2 750 90 660 48 42  4 25 

Total anul II 1080 180 900 96 84  7 36 

 

ANUL II 

SEMESTRUL III 

          

S.05.A.011 Didactica generală şi a specialităţii 180 60 120 30  30 Examen 6 
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,  

 Practica pedagogică 2 – activităţi 

curriculare 

Pedagogical practice 2 - curricular 

activities 

450  450    Examen 15 

 Total sem. 3 450  450    1 15 

Total anul II 720 90 630 46 14 30 3 24 

Total 1800 270 1530 142 98 30 10 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Componente creditate  Plan-cadru (90 credite) 

Număr credite (minim-maxim) 

Plan de 

învăţământ 

Masterat științific 

Număr credite 

 științific De profesionalizare 

% credite % credite 

Unităţi de curs fundamentale (cod F) 35-45 22-40 20-30 18-27 35 

Unităţi de curs de specializare (cod S) 20-30 18-27 35-45 22-40 20 

Stagii de practică 8-12 7-11 8-12 7-11 10 

Teza de master 20-30 18-27 20-30 18-27 25 

Total  100 90 100 90 90 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

 

Concepţia formării specialistului 
Programul de master este orientat spre pregătirea specialiştilor în domeniul de drept privat.      

 Programul de masterat “Instituţii de drept privat” se  adresează unor categorii profesionale foarte largi ale populaţiei, manageri 

si lideri din cele mai diverse organizaţii, specialişti în drept, ştiinţe ale educaţiei, jurnalism, politologie, economie etc. 

Programul  poartă un caracter  inovativ, axat pe dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale în 

domeniu.         
      Necesitatea unui program de masterat  referitor la instituţiile de drept privat  este impusă de condiţiile actuale din 

Republica Moldova care dictează elaborarea şi implementarea unui sistem de politici sociale ac t ive  ca r e  să  co re s p und ă  

ce r in ţ e lo r  Cartei Europene Sociale, orientate spre asigurarea condiţiilor egale tuturor cetăţenilor, indiferent de originea lor 

socială,situaţia materială, apartenenţa  etnică, confesiune şi convingeri. Semestrul I şi II de studii la programul de master propus 

constituie un complex compus din discipline fundamentale (30 cerdite) şi de specialitate (20 credite) obligatorii. Semestrul II 

include şi un stagiu de practică (10 credite). Studiul la masterat include elaborarea tezei de master, proces preconizat pentru 

semestrul III. Abolvenţii ciclului masterat au acces la ciclul doctorat. Programul de master „Instituţii de drept privat” poartă un 

caracter novator, dat fiind că reflectă tendinţele actuale ale doctrinei şi practicii dreptului internaţional şi a dreptului european, 

fiind un argument promt în promovarea ideei de integrare europeană a Republicii Moldova şi este axat pe elucidarea 

competenţelor personale şi profesionale în domeniu. Programul este asigurat de specialişti experimentaţi, cu abilităţi în domeniul 

dreptului internaţional şi al dreptului european. Sursele ştiinţifico-practice pentru asigurarea programului de master sunt puse la 

dispoziţia viitorilor masteranzi sub formă de publicaţii ştiinţifico-didactice în formă tipografiată şi electronică. Fiecare profesor 

ce asigură predarea cursurilor la programul de master pune la dispoziţia masterandului un disc didactic ce conţine materialele 

primare necesare masterandului. În plus, pentru studierea jurisprudenţei instanţelor judiciare şi a organismelor internaţionale 

sunt propuse site-le acestora. 

 

Scopul şi misiunea programului de studiu  

 Programul de master “Instituţii de drept privat” are ca obiectiv formarea specialiştilor capabili să aplice şi să interpreteze 

cadrul normativ naţional prin prisma prevederilor dreptului internaţional şi dreptului Uniunii Europene şi care   ar  putea să-şi 

aducă contribuţia după caz la menţinerea, elaborarea şi implementarea unui nou cadru legislativ, la  crearea unui  sistem de 

jurisprudenţă viabil, care ar  asigura protecţia   celor care au nevoie de acesta la mod real. Potenţialul unor astfel de specialişti 
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poate fi rapid valorificat. Programul are ca scop pregătirea fundamentală al absolvenţilor ciclului I licenţă, în problemele foarte 

complexe al legislaţiei civile. Masteranzii la finele programului vor fi pregătiţi în domeniul dreptului privat, în politica 

economică, monetară, comercială, spre a putea dispune de abilităţi şi cunoştinţe necesare implementării în acivitatea lor practică 

a dispoziţiilor de drept privat direct aplicabile în Republica Moldova. Ei vor  realiza analize comparative si evaluari ale cadrului 

legislativ si vor emite unele prognoze ale efectelor adoptarii unor anumite acte legislative şi normative, contribuind în aşa mod 

la asigurarea  unor politici sociale.  

 

Condiţii de admitere 

        Programul de master „Instituţii de drept privat” presupune atât accesul consecutiv, în cazul în care se adresează studenţilor 

care au absolvit ciclul I licenţă în domeniul dreptului, cât şi accesul non-consecutiv, în cazul în care se adresează şi studenţilor 

care au absolvit ciclul I licenţă în alte domenii generale de formare profesională. Accesul consecutiv se va efectua în baza 

diplomei de licenţă în drept, iar accesul non-consecutiv – în baza diplomei de licenţă în politologie, istorie, relaţii internaţionale, 

psihologie, economie, pedagogie, administraţie publică şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii cărora au acumulat cel 

puţin 30 credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru domeniul 38 Drept. Astfel, candidaţilor la 

programul de master ce vin din alte domenii de formare profesională, autorii programului de master le propun un modul de 30 

de credite, pe care aceşti candidaţi le vor acumula pe parcursul unui semestru suplimentar, după ce ei vor putea să acceadă la 

conţinutul de bază al programului de master. 

 

Profilul ocupaţional al absolventului  

       Absolventul programului va putea activa în diverse domenii ale jurisprudenţei, inclusiv din Republica Moldova şi din alte 

state; instituţii publice şi private; organizaţii internaţionale interguvernamentale şi non-guvernamentale; societăţi civile etc. 

Competenţele acumulate le vor permite absolvenţilor să se încadreze cu succes în activitatea diverselor organisme, printre 

obiectivele cărora este şi monitorizarea procesului de asigurare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

inclusiv la nivel naţional şi internaţional. 

 

 

Metode de predare/învăţare 

       În predare/învăţare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele activ-participative şi interpretative, bazate 

pe principiile constructivismului şi diferenţierii pedagogice:   deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de 

învăţare, centrată pe student;  reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care 

sunt implicaţi studenţii; conştientizarea studenţilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea 

propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare. În conformitate cu 

aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul 

cu manuale şi sursele bibliografice; exerciţiu; algoritmizare; modelare didactică; problematizare, dar şi moderne: activitate în 

echipă, mozaic, fishbowl, turul galeriei, simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, brainstorming/tehnica ciorchinelui, 

metoda cubului, Frisco, SINELG, ştiu-vreau să ştiu-am aflat, asociaţiile libere, ”piramida”, studiul de caz etc. Programul de 

studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea 

de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se alocă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se 

realizează în cadrul lecţiilor practice/de laborator, a stagiilor de profesionalizare şi lucrului individual ghidat al studenţilor. În 

cadrul activităţilor extraplan sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite extracurriculare. 

 

Metode de evaluare 

      Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale studenţilor-masteri la fiecare disciplină sunt evaluate pe parcursul semestrului 

prin aplicarea a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau prin realizarea unui proiect, şi/sau prin 

participarea la lecţiile practice şi seminarii cu expuneri, în final fiind realizat un examen oral sau scris.   

Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea a minim două note pe semestru la disciplină. 

Studenţii-msteri pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul orelor de curs, precum şi în orele suplimentare, 

prevăzute pentru consultaţii individuale, în conformitate cu planul individual al cadrului didactic. Acumularea de note pe 

parcursul semestrului şi demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică şi practică la disciplină nu exclude 

parcurgerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele de studiu se susţin pe parcursul sesiunilor de 

reexaminare.  

Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, cînd studentul a validat toate cursurile din anii de studiu 

anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a validat complet un semestru (are nu mai mult de trei restanţe la planul de studiu), 

poate fi promovat condiţionat, cu condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor de reexaminare. Numărul mare de restanţe 

poate servi drept temei pentru repetarea semestrului / a anului de studiu, sau pentru stoparea statutului de student. Pentru a fi 

admis la examenul de master, studentul trebuie să valideze complet planul de studii. 

Pentru a căpăta titlul de master studentul trebuie să susţină teza de master, pentru care se alocă 30 credite, în total acumulînd 90 

de credite transferabile. 

 

 

Finalităţi de studiu 

La finalizarea acestui program de studii studentul va: 
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 Cunoştinţe 

1.1 Să interpreteze actele normative ce asigură drepturile şi libertăţile diverselor categorii de persoane şi să explice 

metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene într-o manieră 

calitativă şi profesionistă. 

1.2 Să înţeleagă metode şi forme de aplicare a normelor juridice care reglementează conţinutul şi aspectul formal al 

relaţiilor de drept privat. 

1.3 Să cunoască metodele şi formele de acordare a protecţiei diverselor categorii de persoane stabilite prin instrumente 

juridice, inclusiv la nivel internaţional şi naţional. 

 Abilităţi 

2.1 Să aplice în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în materie de drept privat. 

2.2 Să propună în situaţii practice de natură conflictuală soluţii corecte, bine motivate şi clare din punct de vedere 

profesionist şi etic. 

2.3 Să poată efectua cercetări profesionale şi ştiinţifice efective. 

 Competenţe 

3.1 Să aprecieze conţinutul proiectului de act normativ în cadrul unei expertize juridice şi să ofere soluţii pentru 

îmbunătăţirea procesului de garantare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi să definească propuneri 

în scopul îmbunătăţirii reglementării juridice în domeniul dreptului privat. 

3.2 Să evalueze şi să promoveze metode şi forme inovatoare de desfăşurare şi de reglementare a relaţiilor civile. 

3.3 Să examineze oportunitatea metodelor şi formelor de protecţie diverselor categorii de persoane aplicate prin 

intermediul instrumentelor juridice la nivel naţional şi internaţional. 
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Ministerul Educaţiei,Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Ministry of Education ,Culture and Research of the Republic of Moldova 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

Free International University of Moldova 

Facultatea Drept  

Faculty of Law 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Program of Study 

 
Nivelul calificării 

Level of qualification 

Nivelul 7 EQF/NQF  

7 EQF/NQF Level 

Domeniul general de studiu 

General field of study  

04 

 

Drept 

Law 

Program de master (științific) 

Master Program (Research Master) 

 Ştiinţe Penale   
Criminal Sciences 

Numărul total de credite de studiu  

Number of study credits  

90  

Titlul obţinut la finele studiilor 

Conferred Title 

Baza admiterii 

Admission requirements   

 

Limba de instruire 

Language of learning                               

master în drept  

Master of Laws 

Diplomă de studii superioare de licenţă sau un alt act 

echivalent de studii 

Higher education diploma or equivalent studz diploma 

Romănă/rusă/engleză 

Romanian/Russian/English 

Forma de organizare a 

învăţământului  

Mode of study 

învăţămînt de zi 

Full-time Learning 

Responsabil de programul de studiu 
Responsible for Program 

Rotari Oxana, dr., conf.univ. 

 

Grupul de lucru 
Working Group 

Barbăneagra Alexei., dr., hab., prof.  

Ulianovschi Xenofon., dr.hab., prof.,   

Golubenco Gheorghe, dr., conf.univ.,  

 

                                                                 CHIŞINĂU,2018 

CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămîni)/UNIVERSITY CALENDAR( in weeks) 

  

  

  

  

  

  

Anul 

de 

studiu 

Year of 

study 

Activităţi de instruire 

Study Activities 
Sesiuni de examene 

Examination Sessions 
Stagii de 

practică 

Interships 

Vacanţe 

Holidays 

Semestrul  I 

I Semester 

Semestrul II 

II Semester 

Semestrul I 

I Semester 

Semestrul II 

II Semester 
 Iarnă 

Winter 

Primă-

vară 

Spring 

Vară 
Summer 



29 

 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE/ANI DE STUDII 

PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS/YEARS OF STUDY 

 

Cod Denumirea unităţii de curs Total 

ore 

Inclusiv ore Forma de 

evaluare 

Nr. 

cred

ite 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

ANUL I 

SEMESTRUL I 

F.01.O.001 Protecţia Europeană a Drepturilor omului 

European Protection of Human Rights 
150 40 110 Examen  5 

F.01.O.002 Metodologia cercetării criminologice 

Methodology of the Criminological 

Research 

150 40 110 Examen  5 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia de 

drept 

Methodology and ethics of research in the 

field of law 

150 40 110 Examen 5 

F.01.O.004 Drept Procesual Penal – probleme de 

perspectivă 

Criminal of Criminal Procedure - 

Problems and Prospects 

150 30 120 Examen 5 

F.01.O.005 Tehnica încadrării juridice a infracţiunilor 
Technique of the Legal Classification of 

Offenses 

150 30 120 Examen 5 

S.01.O.006 Modul. Actele procesuale în acţiunile 

judiciare penale şi contravenţionale 

Procedural Acts in Criminal and 

Contraventional Juridical Proceedings 

 

1.Actele procesuale în acţiunile judiciare 

penale – aspecte teoretico-practice 

Procedural Acts in Criminal Judicial 

Proceedings – Theoretical and Practical 

Aspects 

 

2.Actele procesuale în vederea executării 

sancţiunilor contravenţionale 

Procedural Acts in the Light of 

Enforcement of Contraventional Sanctions 

150 30 120 Examen 5 

Total semestrul I 900 210 690 6 30 

SEMESTRUL II 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 

Project Management 
150 40 110 Examen 5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în 

expertologia juridică 

Current Research Issues within the 

Forensic Enquiry. 

150 40 110 Examen 5 

Anul I 

 Year 

17.09-

21.12 

11.02-24.05 08-25.01 27.05-14.06 Practica de 

specialitate 

Aprilie-mai 

25.12-

07.01 

29.04-

06.05  

01.07-

31.08 

Anul II 

II Year 

16.09-

15.11 

- 08-25.01 

(examen 

masterat) 

- - - - - 
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S.02.O.009 Problemele executării pedepsei penale în 

contextul integrării europene 

Problems of Executions in Criminal 

Penalty in the context of European 

integration 

150 30 120 Examen 5 

S.02.O.010 Modul. 

Cooperare în materie de drept penal militar 

Cooperation in the Military Criminal Law 

1.Cooperare in materie de drept penal 

Cooperation in the Sphere of Criminal 

Law. 

2.Drept penal militar. 

Military Criminal Law 

150 30 120 Examen 5 

 Practica de masterat 

Master Practice 
300 - 300 Examen 10 

Total semestrul II 900 140 760 5 30 

 1800 350 1450 11 60 

 
ANUL II / / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 

S.03.O.013 Drept penal internaţional 

International Criminal Law 
150 30 120 Examen 5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 

Research and  Master Thesis Preparation 

750  750 Examen  25 

 Total semestrul III / Total  IIIrd 

Semester 

900 30 870 2 30 

 Total anul II 900 30 870 2 30 

 Total 2700 380 2320 13 90 

 

 

STAGIUL DE PRACTICĂ 

Nr. 

d/o 

Stagiile de practică Sem. Nr. săpt./ore Perioada Nr. De 

credite 

1 

 
Practica de masterat 

Practice of masterat 
II 5 săptămâni/300 ore studiu 

individual 

Aprilie-Mai 10 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 

Nr. 

d/o 

Denumirea disciplinei Anul Sem. Numărul ore 

săptămânal 

Evaluare Nr. De 

credite 

P S L 

1 Metodologia cercetării victimologice 

Methodology of the victimological investigasion 
I I 20 10 120 Examen  5 

2 Golografia judiciară 

Judicial holography 
I II 20 10 120 Examen  5 

3 Deventologia 

Deviantology 
I II 20 10 120 Examen 5 

 
EXAMENE DE MASTER  

 MASTER DEGREE EXAM 

N. d / 

o 

Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul ştiinţelor penale 
Master thesis: Theoretical Applied Research in Criminal Sciences 

Ianuarie  
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SEMESTRUL COMPENSATOR  

pentru absolvenţii ciclului licenţă din alte domenii de formare 

 

Denumirea disciplinei de studiu Total 

(ore) 

Inclusiv Forme de 

evaluare 

Nr. De 

credite Contact 

direct 

Lucru 

individual 
Teoria generală a dreptului 150 30 120 Examen 5 

Drept constituţional  150 30 120 Examen 5 

Drept civil 150 30 120 Examen 5 

Drept penal 150 30 120 Examen 5 

Drept procesual civil 150 30 120 Examen 5 

Drept procesual penal 150 30 120 Examen 5 

Total 900 180 720 6 30 

 

Ponderea unităţilor de curs în Planul de învăţământ 

 

Componente creditate Plan-cadru 

Program de Masterat (90 credite) 

Plan de învăţământ 

Program de Masterat  

 

 

de cercetare profesional profesional 

Unităţi de curs fundamentale 20-30 15-25 20 

Unităţi de curs de specializare 20-30 25-35 30 

Stagiu de practică 10 10 10 

Teza de Masterat 30 30 30 

Total 90 90 90 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ  

 

 

Concepţia formării specialistului  

Programul de master „Ştiinţe penale” se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi, 

printre care în primul rând evidenţiem persoanele, care în virtutea funcţiilor ocupate, sunt antrenate în 

procesul de aplicare şi de interpretare a normelor dreptului penal naţional în raport cu cel  inernaţional. 

Printre aceştea pot fi nominalizaţi judecătorii, procurorii, avocaţii, ofiţerii de urmărire penală, angajaţii 

diverselor ministere şi departamente, colaboratorii instituţiilor penitenciare, politicieni, membri ai 

organizaţiilor non-guvernamentale etc. 

Respectivul program de master poartă un caracter novator, deoarece reflectă tendinţele actuale ale 

doctrinei şi practicii dreptului penal naţional şi internaţional, fiind un argument forte în promovarea ideei 

de integrare europeană a Republicii Moldova şi este axat pe elucidarea competenţelor personale şi 

profesionale în domeniu. Programul este asigurat de specialişti înalt calificaţi în domeniului teoriei şi 

practicii dreptului penal, procedurii penale, criminalisticii şi criminologiei. 

 

Scopul şi misiunea programului de studiu  

Sarcina primordială a programului de master „ Ştiinţe penale ” constă în formarea unor specialşti de 

înaltă calificare în domeniul dreptului penal naţional precum şi a celui  internaţional. În acelaşi timp se pune 

accentul pe aprofundarea studiilor în domenii concrete atît ale dreptului penal, procedurii penale, 
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expertologiei judiciare, criminologiei şi criminalisticii cît şi ale deontologiei judiciare, filosofiei dreptului 

şi metodologiei cercetării juridice. În aşa fel, unul din obiectivele principale constă în formarea specialiştilor 

de înaltă calificare care vor putea, atât prin intemediul activităţii ştiinţifice, cât şi prin cea practică să-şi 

aducă contribuţia la edificarea în Republica Moldova a unui stat bazat pe principiile democratice 

recunoscute de comunitatea internaţională în general şi cea europeană, în special. 

Ne aflăm în perioada în care au loc schimbările doctrinare, studierea cărora devine una din 

priorităţile programului de master „ Ştiinţe penale ” fapt pentru care în cadrul orelor sunt invitaţi practicieni 

cu renume. Programul dat reflectă problemele de bază ale dreptului penal naţional şi internaţional 

contemporan, fiind axat atât pe probelemele dreptului naţional în general, cât şi cele ale dreptului european. 

Pentru atingerea obiectivului propus, programul propune masteranzilor un studiu amplu nu doar a 

prevederilor doctrinare, ci accentul în mare măsură se va pune pe analiza practicii naţionale precum şi a 

statelor, a organismelor internaţionale şi a instanţelor judiciare internaţionale.  

Printre obiectivele propuse de program evidenţiem şi contribuirea la pregătirea unor specialişti de o 

înaltă ţinută morală şi profesională care  nu doar ca vor aplica corect normele dreptului naţional, dar vor 

accelera procesul de implementare al dreptului internaţional şi al Uniunii Europene în ordinea juridică 

internă a Republicii Moldova participînd şi la racordarea cadrului juridic autohton la standardele şi valorile 

juridice europene. 

 

Condiţii de admitere.  

Programul de master „ Ştiinţe penale” presupune atît accesul consecutiv, adică se adresează 

studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în domeniul Dreptului, cît şi accesul non-consecutiv, adică se 

adresează şi studenţilor care au absolvit ciclul I licenţă în alte domenii generale de formare profesională. 

Accesul consecutiv se va efectua în baza diplomei de licenţă în drept, iar accesul non-consecutiv – 

în baza diplomei de licenţă în politologie,  istorie,  relaţii internaţionale,  psihologie, economie,  pedagogie,  

administraţie publică şi alte specialităţi umaniste sau reale, deţinătorii cărora au acumulat cel puţin 30 

credite ECTS prevăzute în planurile de studii pentru ciclul licenţă pentru domeniul 38 Drept. Astfel, 

candidaţilor la programul de master ce vin din alte domenii de formare profesională, autorii programului 

de master le propun un modul de 30 de credite, pe care aceşti candidaţi le vor majora pe parcursul unui 

semestru suplimentar, după ce ei vor putea să acceadă la conţinutul de bază a programului de master.  

Acest modul include:  

1) Teoria generală a dreptului – 5 credite; 

2) Drept constituţional – 5 credite; 

3) Drept civil – 5 credite; 

4) Drept penal – 5 credite; 

5) Drept procesual civil – 5 credite; 

6) Drept procesual penal – 5 credite. 

 

Profilul ocupaţional al absolventului  

Absolventul ciclului masterat, care a promovat integral programul de master şi care a obţinut 

calificarea de master în drept este solicitat pe piaţa muncii la nivel naţional şi european. 

Această concluzie survine în urma studiului efectuat pe parcursul anilor, find studiat gradul de 

angajare în câmpul muncii al absolvenţilor ciclurilor licenţă şi masterat a Facultăţii Drept, ULIM. 

Absolvenţii facultăţii sunt angajaţi şi activează în cadrul diverselor organizaţii internaţionale,  a 

reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova, a Aparatului Parlamentului,  Preşedinţie, Guvern, 

ministere şi în alte organe centrale de specialitate, autorităţi publice locale, organe de ocrotire a normelor 

de drept, organizaţii non-guvernamentale. 

Absolventul programului de master „ Ştiinţe penale ” poate activa în diverse domenii ale 

jurisprudenţei(instante judiciare,procuratura etc.), beneficiind de posibilitatea de a se angaja în câmpul 

muncii atît în Republica Moldova  cît şi în alte state. 

Absolvenţii programului de master pot activa în toate trei ramuri ale puterii de stat: 

 Ramura legislativă – specialişti în Aparatul Parlamentului, în special în cadrul comisiilor ce sunt 

antrenate în promovarea politicii externe a ţării; 
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 Ramura executivă – specialişti în cadrul Preşedinţiei, a Guvernului, a diverselor ministere, inclusiv 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, precum şi în cadrul direcţiilor antrenate în 

cooperarea internaţională ale altor ministere; 

 Ramura jurisdicţională – specialişti în cadrul direcţiilor antrenate în cooperarea internaţională a Curţii 

Constituţionale, a Curţii Supreme de Justiţie etc. 

În plus, absolvenţii programului de master pot activa în cadrul societăţilor civile şi a organizaţiilor 

internaţionale, inclusiv integuvernamentale şi non-guvernamentale. 

 

Metode de predare/învăţare 

Metodele de predare/învăţare a programului respectiv includ atît metodele clasice (algoritmizarea, 

modelarea, problematizarea etc.) cît şi metodele moderne („brainstoring”, metoda „mind maping” etc.). 

Dintre cele mai reprezentative şi eficiente tehnologii menţionăm: 

 Judecata în triadă care se realizează prin jocul de rol fiind, de regulă, o variantă simplificată a procesului 

simulat; metoda PRES care reprezintă o metodă utilă de desfăşurare a discuţiilor pe teme controversate 

facilitînd manifestarea poziţiei sau a opiniei cu privire la problema data; Procesul Simulat care are drept 

scop studierea procedurii judiciare interne si a mecanismelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului 

, interpretînd rolul parţilor implicate în procesul judiciar: judecător, inculpat, avocat, martor etc., respectiv 

a dezvoltării abilităţii interpretării corecte a normelor de drept precum şi a soluţionării litigiilor conform 

prevederilor legale, Studiu de caz care permite nu doar analiza profundă a normelor de drept ci şi 

soluţionarea corecta a cazului. 

 

Metode de evaluare 

Evaluarea cunoştinţelor, a abilitatilor si competenţilor  masteranzilor se va efectua prin următoarele 

forme: evaluarea curentă şi evaluarea finală. 

Evaluarea curentă se va efectua prin realizarea sarcinilor practice în domeniul dreptului penal 

naţional şi internaţional, notele obţinute argumentându-se în funcţie de modul de participare a masteranzilor 

la dezbateri,  studii de caz,  jocuri pe rol,  prezentarea referatelor. 

Tematica studiilor de caz (mostră): 

 Procesul de codificare a instituţiei răspunderii în dreptul penal naţional şi  cel internaţional; 

 Forme de jurisdicţii în dreptul naţional şi cel internaţional; 

 Armonizarea dreptului penal naţional : teorie şi practică; 

 Protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale deţinuţilor; 

 Victimizarea femeilor, copiilor, persoanelor în vîrstă; 

 Indicatorii cantitativi-calitativi ai victimizării la nivel naţional şi internaţional; 

 Principiile dreptului procesual penal; 

 Interpretarea tratatelor internaţionale prin prisma practicii organismelor internaţionale şi ale statelor; 

 Structura mecanismului comportamentului infracţional; 

 Etiologia comportamentului infracţional prin prisma psihanalizei şi a criminologiei clinice; 

 Curente doctrinare contemporane în filozofia dreptului. 

Evaluarea finală se va realiza pentru fiecare unitate de curs din planul de învăţământ şi va consta 

în răspunderea masterandului la subiectele din bilet sau testul grilă. 

Biletul va conţine trei subiecte, inclusiv două subiecte teoretice, al treilea subiect vizând 

soluţionarea unui studiu de caz. 

Algoritmul calculării notei la examen. 

Pentru un scor total de 100 % răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30 %, la a doua 

întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care vizează soluţionarea unui studiu de caz – 40%. 

100 % – nota „zece”;  

90 % – nota „nouă”;  

80 % – nota „opt”;  

70 % – nota „şapte”;  

60 % – nota „şase”;  

50 % – nota „cinci”;  

40 % – nota „patru”;  

30 % – nota „trei”;  
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20 % – nota „doi”;  

10 % – nota „unu”. 

Explicarea procentajului pe parametri: 

Evaluarea competenţelor  la întrebarea teoretică: 

 Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %; 

 Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30 %; 

 Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea unor concluzii originare 

– 30 %; 

 Nivelul lingvistic la expuneri (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul etc.) – 10 %. 

Evaluarea competenţelor praxiologice la soluţionarea studiului de caz: 

 Corectudinea soluţionării cazului – 65 %; 

 Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15 %; 

 Originalitatea analizei – 20 %. 

Programul de studiu se finalizează cu susţinerea publică a tezei de master. Evaluarea se va efectua 

în baza a trei componente principale: 

 Componenţa de conţinut; 

 Componenţa de prezentare scrisă; 

 Componenţa de prezentare verbală. 

Astfel, în procesul evaluării, tezele de master vor fi apreciate după următoarele criterii: 

 Actualitatea temei; 

 Calitatea fundamentării ştiinţifice; 

 Realizarea obiectivelor cercetării; 

 Complexitatea metodologiei cercetării; 

 Relevanţa practică a studului efectuat;  

 Calitatea prezentării. 

 

Finalităţi de studiu5 

La finalizarea acestui program de studii studentul va poseda: 

 Cunoştinţe 

1.1 Să explice criminogeneza şi criminodinanica criminalităţii. 

1.2 Să înţeleagă importanţa modelelor teoretico-explicative privind etiologia unor anumitor 

tipuri de infracţiuni,factorii obedienţei 

1.3 Să cunoască principiile deontologice ale statutului de jurist. 

 Abilităţi 

2.1 Să poată aplica în practică cadrul normativ naţional şi internaţional al dreptului penal şi 

procesual penaldeterminînd criminogeneya comportamentului infracţional. 

2.2 Să poată releva mecanismele criminologice şi criminalistice implicate în fenomenul 

recidivei activităţii infracţionale aplicînd nemijlocit teoriile,principiile,conceptele în 

materie de drept penal internaţional. 

2.3 Să realizeze studiul juridic şi diferenţa dintre prevederile relevante faţa de cele irelevante 

care au incidenţa în rezolvarea unor situaiţi juridice specifice. 

 Competenţe 

3.1 Să efectueze analiza juridico-penală a anumitor tipuri de infracţiuni contribuind la 

elaborarea unor programe recuperative precum şi la testarea eficienţei acestora în cadrul 

instituţiilor vizate. 

3.2 Să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea profesionistă pentru activitatea 

efectuată în calitate de jurist al instituţiei în care activează fiind capabil de a se încadra 

                                                 
5 Finalitătile de studiu pentru absolventii ciclului II  masterat, specializarea Stiinte penale ai Facultatii Drept  sunt in conformitate cu prevederile CCBE( Consiliul 

Barourilor Avocatilor si Juristilor din Europa), Recommendation on Training outcomcs for European Laweyrs (Recomandarea pe rezultatele de formare pentru 

avocatii europeni).  
http:/www.ccbe.org/fileaadmin/user upload/Ntdocument/ET Training. 
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într-un grup de lucru identificînd posibilităţile şi mecanismele de intervenţie întru 

realiyarea sarcinilor propuse. 

3.3 Să constientizeze procesul evolutiv al principalelor sisteme de drept contemporan, 

inclusiv criterile de baza ce caracterizeaza sistemele respective. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


