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

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2020-2021 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 

 

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  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 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  

F.01.O.005  Litigii economice: aspecte teoretico-practice 
Economic Disputes: Current Issues  

150 50  100  Examen  5  

F.01.O.006  Dreptul de proprietate 
Property Law  150 30  120  Examen  5  

  Total semestrul I / Total  Ist semester  900 270  630  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 materie de drept 
privat Current Research Issues within the Private Low  

150 50  100  
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  

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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 Practica de 
specialitate 

25.05-
25.06** 

25.12-
07.01* 

03.05-10.05** 01.07-
31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.12** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
17.12 ** 
(sistem 

modular) 

17.01-31.01 
24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
cercetare 

Octombrie-
decembrie 

 25.12-
07.01** 

- - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

12 
săptămâni 

5 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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S.02.A.011  Protecţia internaţională a proprietăţii intelectuale 

International protection of intellectual property  
150 50  100  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  900 180 720  5  30  
  Total anul I / Total Ist Year  1800 450  1350  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  480  2220  13  90  

 
 

 
FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 

FINAL EVALUATION FORM 
Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 

Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în materie de drept privat  
Master thesis: Theoretical Applied Research in private low    

Mai – Iunie 
May - June 

25 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ  

INTERNSHIP 
Nr. 
d/o 

Tipul stagiului de practică 
Internship 

An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of 

hours a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Noiembrie – decembrie 
November - December 

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  
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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  

 
 
 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII1 
COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 

Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law.  

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 
 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 
PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 

 
Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of 
activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

ANUL I 
SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 
Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 
Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

4 

                                                             
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Inștituții de drept privat / They are offered to graduates from 
other fields of study who opt for the master's program Institutions of Private Law. 
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F.04.O.005 Pedagogie 
Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam  

3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 
Pedagogical practice 1 - 
extracurricular activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 

General and specialty didactics 
180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 
Pedagogical practice 2 - curricular 
activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 
 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR 

DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE 

COURSE UNITS 

Cod 
Code  

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Title of the course/module   

 Finalităţi de studii   

de cunoştinţe  de abilităţi  de competenţe  
1.1.  1.2.  1.3.  2.1.  2.2.  2.3.  3.1.  3.2.  3.3.  

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

European Protection of Human Rights  +      +    +  +  +  +  

F.01.O.002  Tendinţele si problemele  teoretico-practice în 
dreptul procesual civil  
Trends and Theoretical – practical Issues in  
Civil Procedure Law  

+  +  +  +  +    +    +  

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

drept  
Methodology and ethics of research in the field 
of law  

+    +      +  +  +    

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

muncă  
European Union law of employment  

+  +  +  +  +    +      

F.01.O.005  Litigii economice: aspecte teoretico-practice 
Economic Disputes: Current Issues  +  +    +      +  +    

F.01.O.006  Dreptul de proprietate Property 
Law  +    +  +  +    +  +  +  
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F.02.O.007  Managementul proiectelor Project 
Management  +            +  +    

F.02.O.008  Probleme actuale de cercetare în materie de 
drept privat  
Current Research Issues within the Private 
Low 

+  
  

    +    +  +    +  

S.02.A.009  Dreptul comercial  
Commercial law  +  +    +  +    +  +    

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  

+    +  +  +    +    +  

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

Conflict of law and conflict of jurisdiction  +    +  +      +    +  

  Stagiu de practică Internship  
      +    +  +    +  

S.03.O.013  Dreptul contractelor  
C ontracts law  +  +    +    +  +  +  +  

  Cercetarea şi elaborarea tezei de master 

Research and  Master Thesis Preparation        +    +  +  +    

 
 
FINALITĂŢI DE STUDIU / STUDY PURPOSES 
La finalizarea acestui program de studii, studentul va: 
Upon completion of this study program, the student will: 

 Cunoştinţe  

1.1  Interpreta 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.  
Interpret the normative acts that ensure the rights and freedoms of various categories of persons and explain the 
methods and forms of connection of the national legal orders of the states and of the European Union in a 
qualitative and professional manner. 

1.2  Înțelege metodele şi formele de aplicare a normelor juridice care reglementează conţinutul şi aspectul formal al 
relaţiilor de drept privat.  
Understand the methods and forms of application of the legal norms that regulate the content and the formal aspect 
of the relations of private law. 

1.3  Cunoaște metodele şi formele de acordare a protecţiei diverselor categorii de persoane stabilite prin instrumente 
juridice, inclusiv la nivel internaţional şi naţional.  
Know the methods and forms of granting protection to various categories of persons established by legal 
instruments, including at international and national level. 

  Abilităţi  

2.1  Aplica în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în materie de drept privat.  
Apply in practice the national, international and European Union regulatory framework on private law. 

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

profesionist şi etic.  
Propose in practical situations of a conflicting nature correct, well-motivated and clear solutions from a 
professional and ethical point of view. 

2.3  Efectua cercetări profesionale şi ştiinţifice efective.  
Conduct effective professional and scientific research. 

  Competenţe  
3.1  Aprecia 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.  
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Appreciate the content of the draft normative act within a legal expertise and provide solutions to improve the 
process of guaranteeing fundamental human rights and freedoms and to define proposals in order to improve legal 
regulation in the field of private law. 

3.2  Evalua şi promova metode şi forme inovatoare de desfăşurare şi de reglementare a relaţiilor civile.  
Evaluate and promote innovative methods and forms of conducting and regulating civil relations. 

3.3  Examina oportunitatea metodelor şi formelor de protecţie diverselor categorii de persoane aplicate prin intermediul 
instrumentelor juridice la nivel naţional şi internaţional.  
Examine the opportunity of methods and forms of protection of various categories of persons applied through legal 
instruments at national and international level. 

 
PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

THE  COURSE UNITS  WEIGHT IN THE CURRICULUM 
Componente creditate 
Credited components 

Plan-cadru (90 credite) 
Număr credite (minim-maxim) 

Framework plan (90 credits) 
Number of credits (minimum-maximum) 

Plan de învăţământ 
Masterat de 

cercetare 
Număr credite 

Educational plan 
Research Master 
Number of credits 

 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 
EXPLANATORY NOTE  

Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 

și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 
Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu – 042 Drept, domeniul de 

formare profesională – 0421 Drept. Programul de masterat Instituţii de drept privat se adresează unor categorii profesionale 

foarte largi ale populaţiei, manageri și 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 active care să corespundă cerinţelor Cartei 

Europene Sociale, orientate spre asigurarea condiţiilor egale tuturor cetăţenilor, indiferent de originea lor socială,situaţia 

materială, apartenenţa  etnică, confesiune şi convingeri.  
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. 

 
Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Programul de master Instituții de drept privat pregătește specialiști de o 
înaltă calificare, care își vor desfășura activitatea în domeniul justiției, atât în sectorul privat, cât și public.  

Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la cunoașterea bazei 

teoretice, practice şi a eticii profesionale în dreptul privat național, internațional și european: 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; să înţeleagă metode şi forme de aplicare a normelor juridice care reglementează conţinutul şi 

aspectul formal al relaţiilor de drept privat; să cunoască metodele şi formele de acordare a protecţiei diverselor categorii de persoane stabilite prin 
instrumente juridice, inclusiv la nivel internaţional şi naţional; să aplice în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în 
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materie de drept privat; să propună în situaţii practice de natură conflictuală soluţii corecte, bine motivate şi clare din punct de vedere profesionist 
şi etic; să poată efectua cercetări profesionale şi ştiinţifice efective; 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; să evalueze şi să promoveze metode şi forme inovatoare de desfăşurare 

şi de reglementare a relaţiilor civile; să examineze oportunitatea metodelor şi formelor de protecţie diverselor categorii de persoane aplicate prin 

intermediul instrumentelor juridice la nivel naţional şi internaţional. 
Finalitățile Programului de masterat Instituții de drept privat, reflectate în planul de învățământ, corespund obiectivelor 

programului de studiu. 
 

Obiectivele programului de studii 
Misiunea şi obiectivele programului de masterat Instituții de drept privat, formulate în conformitate cu principiile 

Strategiei de dezvoltare a educației, Cadrul Național (CNCRM) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se încadrează în 

misiunea şi obiectivele ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 2020-2025, 
Conceptul educațional ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor CNCRM și 

EQF, EU. Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC pentru domeniul drept, prevederile generale pentru 
învățământul de masterat în domeniul drept, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, care promovează 

învățământul şi cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a lungul întregii 
vieți şi integrarea în circuitul național, regional, european şi mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a societății. 

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 

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 și evaluări ale cadrului legislativ și vor emite 
unele prognoze ale efectelor adoptării unor anumite acte legislative şi normative, contribuind în aşa mod la asigurarea  unor 
politici sociale.   

 
Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ţinut cont de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor 

(ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și actele normative ULIM, astfel încât Planul de învățământ și conținuturile curriculare 
asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare conform cerinţelor CNCRM și EQF. Programul de master Instituții de 

drept privat, în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM, este în continuă inovare/perfecționare, în funcție de cerințele pieței 

educaționale, naţionale şi internaționale.  
 

Evaluarea așteptărilor sectorului justiției, economic și social 
Rezultatele economice durabile sunt unul din obiectivele-cheie generale pe termen lung ale Republicii Moldova. Justiţia 

poate juca un rol semnificativ în stimularea creşterii şi asigurarea stabilităţii economice. În acest scop, justiţia trebuie să 

demonstreze calitate, eficienţă şi transparenţă în activitatea sa, elemente cheie ce pot contribui la sporirea fluxului de investiţii 

şi la dezvoltarea relaţiilor şi activităţilor comerciale. Mecanismele privind asigurarea soluţionării rapide şi eficace a disputelor 
între entităţile comerciale, sprijinite de sectorul justiţiei, sunt deosebit de importante. La fel de importante pentru creşterea 

economică durabilă sunt sistemele de reglementare şi protejare a drepturilor de proprietate şi de asigurare a securităţii raporturilor 

juridice. 
Integrarea europeană reprezintă un obiectiv strategic al politicii externe şi interne a Republicii Moldova, menit să asigure 

crearea pe plan intern a unui sistem de securitate, stabilitate şi prosperitate, guvernat de valorile democratice şi respectul faţă de 

drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Drept urmare, eforturile Republicii Moldova au fost şi sunt orientate spre 

implementarea cu responsabilitate a angajamentelor asumate pe plan extern în raport cu UE şi în raport cu alte structuri europene 
şi internaţionale, iar pe plan intern – spre întreprinderea unor măsuri de modernizare a ţării sub aspect politic, economic, social, 
fortificarea voinţei politice necesare promovării reformelor, precum şi identificarea domeniilor de intervenţie.  

Creşterea economică este condiţionată de resursele potenţiale existente şi de modul în care acestea sunt utilizate. În acest 
sens nu ar fi oportun să se facă trimitere doar la factorii direcţi ce determină creşterea economică, dar şi la cei indirecţi care în 
aceeaşi măsură pot influenţa creşterea economică, unul dintre aceştia fiind eficienţa sistemului judiciar. 

file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Carta%20ULIM.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf
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Agenţii economici în particular şi justiţiabilii în general au un acces limitat la modalităţile de soluţionare alternativă a 

disputelor, care să le permită evitarea consumării timpului şi costurilor în cadrul unor procese de judecată. Soluționarea litigiilor 
doar prin intermediul instanțelor de judecată afectează considerabil activitatea micilor antreprenori, care nu-şi pot permite 

cheltuieli considerabile în cazul desfăşurării unui proces de judecată, care eventual le poate crea o stare de insolvabilitate. 
Potenţialul metodelor alternative de a produce beneficii economice prin soluţionarea litigiilor la costuri mai mici, în comparaţie 

cu costurile aferente proceselor judiciare, precum şi multiplele beneficii de ordin social sânt invocate drept avantaje care ar trebui 
să justifice adoptarea unor politici favorabile metodelor alternative în general şi medierii în particular. Practica medierii în 
Republica Moldova este una modestă, la fel de modeste fiind şi studiile empirice privind eficienţa economică a acesteia pentru 
justiţie şi cetăţeni. 

Un program de studiu modern în domeniul complex al instituțiilor de drept privat, care își propune să ofere instrumentele 

necesare pentru gestionarea corectă și eficientă a problemelor juridice incidente în domeniul instituțiilor de drept privat. 
Raporturile juridice care apar în contextul climatului de practicare a afacerilor în Republica Moldova capătă un caracter 

tot mai complex, astfel, apare necesitatea formării unor specialiști de înaltă calificare flexibili și adaptabili la realitățile sociale 

și capabili să identifice soluții optime de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă. 
 
Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățământ la programul de master Instituții de drept privat s-a ținut cont de 

recomandările Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți și angajatori, de experiența internațională 

obținută în cadrul întrunirilor mediului academic și al mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ conține toate 

compartimentele necesare pentru pregătirea specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul procesului de studii 
pe semestre/ani de studii; stagiile de practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma de evaluare finală a 
programului de studii; lista unităților de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea studiilor superioare 
la ciclul II; nota explicativă cu prezentarea profilul specialității/domeniului general de studiu și cel particular al programului, 
concretizate în concepția formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări pedagogice, 
competențe-cheie dezvoltate în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu ale 

programului cu cele ale unităților de curs.  
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs și ponderea acestora în componenta 

formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului de studiu. Programul de studiu 
corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta presupune, de asemenea, 

modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care se realizează regulamentar, 

după discuții şi propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 
 

Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Instituții de drept privat este relevant în raport cu Cadrul Național al Calificărilor/Cadrul European 

al Calificărilor şi asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul vizat, capabili să desfășoare activități profesionale în 
conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. În acest sens ULIM promovează politici de 

comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, organizând întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt 
identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor curriculare. ULIM are încheiate circa 115 de acorduri cu agenți economici 

și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, agenții, departamente etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-
și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul muncii.  

Impactul social şi economic al Programului de masterat Instituții de drept privat include trei direcții: efectele pe termen 

lung produse de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate și promovarea unor conținuturi curriculare 
inspirate de cele mai recente cercetări, efectele nete - studenți angajați în stagii de practică, efectele programului asupra 

beneficiarilor / absolvenților, reflectate în avizele la planul de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea interesului 
pentru tematica programului prin publicarea rezultatelor cercetărilor realizate de studenți în colaborare cu cadrele didactice. 
Calitatea programului de studii este apreciată de organizațiile-partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și angajării 

lor ulterioare, solicită realizarea în comun prin diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul științe juridice, implică 

studenții și cadrele didactice de la catedră în activități de cercetare-consultare.  
  

Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
Absolventul Programului Instituții de drept privat 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.  
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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.  
  

Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 

 
 
 

Aprobat la Şedinţa Catedrei Drept privat 
Șef catedră, Sorbala Mihail 
 
 
Avizat de către Comisia pentru Asigurarea Calității  
Președinte, Beneș Olga 
 
 
Aprobat la Consiliul Facultății Drept 
Decan, Lilia Mărgineanu 
 
 
Oficiul Suport Academic, ULIM 
Director, Ludmila Zmuncila 
 



 

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova 
Ministry of Education and Research of the Republic of Moldova 

 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 

Free International University of Moldova 
 
“COORDONAT” 
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii 

Moldova 
Nr. de înregistrare ____________________ 
“_________”_____________________ 20__ 
 

“APROBAT” 
Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova, 

proces-verbal nr. __ din_______________ 2018 
 
Rector ______________________ Ilian GALBEN 
 
MODIFICAT 
“APROBAT” 
Senatul Universității Libere Internaționale din Moldova, 

proces-verbal nr. __ din_______________ 2021 
 
Rector ______________________ Ilian GALBEN 

 
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Program of Study 
 

Nivelul calificării conform ISCED/ CNC 
ISCED Level of Qualification 

 Nivelul 7 ISCED / CNC 
ISCED Level 7 

Domeniul general de studiu 
General field of study  

042 
 

Drept 
Law 

Domeniului de formare profesională 
Professional training field 

0421 Drept 
Law 

Program de master  
Master Program  

Masterat de profesionalizare (MP)  
Professionalization Master Program (PM) 
Anticorupție și Integritate 
Anticorruption and Integrity 
 

Numărul total de credite de studiu  
Number of study credits  

90 ECTS 

Titlul obţinut la finele studiilor 
Conferred Title 

Master în Drept  
Master of Law 

Baza admiterii 
Access requirements 

Diploma de studii superioare de licență sau alt act echivalent de 
studii /Higher education diploma or equivalent study diploma 

 
Limba de instruire 
Language of learning 

 
Română/rusă 
Romanian / Russian 

Forma de organizare a învăţământului  
Mode of study 

învăţământ cu frecvență 
full-time learning 

 
                                                    

Înregistrat 
Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare  

Nr. ____________________ 
din “_____”______________ 2021 
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RESPONSABIL DE PROGRAM 

Catedra Drept public 

Proces verbal nr. _____ din _______________2021 

_________________M. SORBALĂ 

APROBAT 

Consiliul pentru Asigurarea Calității, ULIM 

Proces verbal nr. _____ din _________________2021 

Președinte ________________________ A. CAUIA 

 

AVIZAT 

Comisia pentru Asigurarea Calității 

Proces verbal nr. _____ din _______________2021 

Președinte ___________________ O. BENEȘ 

 

 

APROBAT 

Consiliul Facultății Drept 

Proces verbal nr. _____ din _______________2021 

Decan ______________________ L. MĂRGINEANU 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2022-2023 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 
PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total 
ore 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individ

ual 
Individu
al study 

C S L/P 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.002 Răspunderea juridică pentru faptele de 

corupție 
Legal Liability for Acts of Corruption 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.004 Standarde de integritate naționale și 

internaționale 
National and International Integrity 
Standards 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.005 Analiza operațională și strategică a actelor 

de corupție 
Operational and Strategic Analysis of Acts 
of Corruption 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.006 Modalități de instrumentare și 

investigare a cazurilor de corupție 
Ways of Instrumentation and Investigation 
of Corruption Cases 

1. Competența organelor naționale în 

domeniul prevenirii și combaterii corupției 
Competence of the Law Enforcement in the 
Field of Preventing and Combating 
Corruption 
 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 Practica de 
specialitate 

25.05-
25.06** 

25.12-
07.01* 

03.05-10.05** 01.07-
31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.12** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
17.12 ** 
(sistem 

modular) 

17.01-31.01 
24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
cercetare 

Octombrie-
decembrie 

 25.12-
07.01** 

- - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

12 
săptămâni 

5 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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2. Instrumente de prevenire și combatere a 

fenomenului corupției 
Instruments for Preventing and Combating 
Corruption 

Total semestrul I / Total Ist semester 900 300 600 120 180 - 6 30 
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în 
expertologia juridică 
Current Research Issues within the 
Forensic Enquiry 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.02.O.009 Dreptul Securității Naționale 
National Security Law 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

S.02.O.010 Controlul integrității instituționale 
Assessmenting Institutional Integrity 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

 Stagiu de practică 
Internship 300  300 - - - 

Examen 
Exam 

10 

Total semestrul II / Total IInd Semester 900 200 700 80 120 - 5 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 500 1300 200 300 - 11 60 

ANUL II / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 
S.03.O.011 Mecanismul de recuperare a bunurilor 

infracționale 
The Mechanism of Recovery of Criminal   
Assets 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation 

750  750 
  - 

Examen 
Exam 

25 

Total semestrul III / Total IIIrd Semester 900 50 850 20 30 - 2 30 

Total anul II / Total IInd Year 900 50 850 20 30 - 2 30 

Total 2700 550 2150 220 330 - 13 90 

 
FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 

FINAL EVALUATION FORM 
Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 

Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul prevenirii și 

combaterii corupției 
Master thesis: Theoretical Applied Research in Preventing and Combating Corruption 
Area 

Mai – Iunie 
May - June 

25 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ  

INTERNSHIP 
Nr. d/o Tipul stagiului de practică 

Internship 
An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of 

hours a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Aprilie-Mai  
April-May 

10 

 Total   5/300  10 
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DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 
Nr. 
d/o 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Anul 
Year 

Sem. 
Sem. 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours a 

week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite  
Nr. of 
credits 

P S L 

1 Metodologia efectuărei expertizei anticorupție a 

proiectelor de acte legislative și normative 
The Methodology of Performing the Anticorruption 
Expertise of the Draft Legislative and Normative 
Acts 

I I 2 1  Examen  5 

2 Prevenirea și combaterea spălării banilor în 

organizații 
Preventing and Combating Money Laundering in 
Organizations 

I II 2 1  Examen  5 

3 Instrumente și inițiative internaționale anticorupție 
International Anticorruption Instruments and 
Initiatives 

I II 2 1  Examen 5 

4 Prevenirea și combaterea corupției în organizații 
Preventing and Combating Corruption in 
Organizations 

I I 2 1  Examen 5 

5 Evaluarea riscurilor de corupție 
Corruption Risk Assessment 

I I 2 1  Examen 5 

6 Metodologia prevenirei și combaterii spălării banilor 
și finanțării terorismului 
Methodology Prevent and Combat Money 
Laundering and Terrorist Financing 

I II 2 1  Examen 5 

 Total 6  12 6  6 30 

 
SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII1 

COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 
Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 

                                                             
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Anticorupție și Integritate / They are offered to graduates 
from other fields of study who opt for the master's program Anticorruption and Integrity. 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 
 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of 
activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

ANUL I 
SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 
Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 
Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

4 

F.04.O.005 Pedagogie 
Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam  

3 

 Practica pedagogică 1 – activități 

extracurriculare 
Pedagogical practice 1 - 
extracurricular activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 

General and specialty didactics 
180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 
curriculare 
Pedagogical practice 2 - curricular 
activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR 

DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE 

COURSE UNITS 
 

Cod 
Code 

Denumirea unității de curs/modulului 
Title of the course/module  

Finalități de studii 
de cunoștințe de abilități de competențe 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
F.01.O.001 Protecţia Europeană a Drepturilor Omului 

European Protection of Human Rights +  + + +  + +  

F.01.O.002 Răspunderea juridică pentru faptele de corupție 
Legal Liability for Acts of Corruption + + + + + + + + + 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia de drept 
Methodology and Ethics of Research in the 
Field of Law 

 + +  + + + +  

F.01.O.004 Standarde de integritate naționale și 
internaționale  
National and International Integrity Standards 

+ +  + +   + + 

S.01.O.005 Analiza operațională și strategică a actelor de 

corupție 
Operational and Strategic Analysis of Acts of 
Corruption 

 + +  + + + +  

S.01.O.006 Modalități de instrumentare și investigare a 

cazurilor de corupție 
Ways of Instrumentation and Investigation of 
Corruption Cases 

 1. Competența organelor naționale în domeniul 

prevenirii și combaterii corupției 
Competence of the Law Enforcement in the 
Field of Preventing and Combating Corruption  
 

 2. Instrumente de prevenire și combatere a 

corupției 
Instruments for Preventing and Combating 
Corruption 

+ +  + +  +  + 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management  + +  + + + +  

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în expertologia 
juridică 
Current Research Issues within the Forensic 
Enquiry 

+ + . + +   + + 

S.02.O.009 Dreptul Securității Naționale 
National Security Law 

+ +  + +  + +  

S.02.O.010 Evaluarea integrității instituționale 
Assessmenting Institutional Integrity 

+   + + +  + +  

 Stagiu de practică 
Internship          

S.03.O.011 Mecanismul de recuperare a bunurilor 
infracționale 
The Mechanism of Recovery of Criminal   
Assets 

+    + + +  + 

 Cercetarea și elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation          
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FINALITĂŢI DE STUDIU / STUDY PURPOSES2 
La finalizarea acestui program de studii, studentul va: 

Upon completion of this study program, the student will: 
 Cunoştinţe 

1.1 Poseda cunoștințe temeinice în materia politicilor anticorupție îndreptate spre prevenirea corupției în sistemul juridic.  
Have a thorough knowledge of anti-corruption policies aimed at preventing corruption in the legal system. 

1.2 Identifica organele de drept abilitate cu funcții de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii 

Moldova. 
Identify the competent law enforcement bodies with functions of preventing and combating corruption in the legal 
system of the Republic of Moldova. 

1.3 Cunoaște măsurile de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii Moldova. 
Know the measures to prevent and combat corruption in the legal system of the Republic of Moldova. 

 Abilităţi 
2.1 Putea elabora politicile și strategiile anticorupție în vederea prevenirii și combaterii corupției și să le poată racorda la 

instrumentele internaționale și europene. 
Be able to develop anti-corruption policies and strategies to prevent and combat corruption and to link them to 
international and European instruments. 

2.2 Evalua tendințele actuale de modificare a strategiei naționale anticorupție, estimând nivelul corupției în diverse 

domenii atât din sectorul public, cât și sectorul privat.  
Asses current trends in changing the national anti-corruption strategy, estimating the level of corruption in various 
areas of both the public and private sectors. 

2.3 Evalua efectele implementării mecanismelor de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii 

Moldova. 
Evaluate the effects of implementing mechanisms to prevent and combat corruption in the legal system of the Republic 
of Moldova. 

 Competenţe 
3.1 Gestiona problemele privind reformele anticorupție dedicate agenților economici și instituțiilor publice, inclusiv cele 

generate în procesul de aplicare a politicilor anticorupție.  
Manage issues related to anti-corruption reforms dedicated to businesses and public institutions, including those 
generated in the implementation of anti-corruption policies. 

3.2 Organiza cadrul logic în materia planificării strategice în combaterea fraudelor și a corupției și să dezvolte capacitatea 

de alocare eficientă a resurselor, comportament optimizator și adoptarea de decizii într-un context previzibil.  
Organize the logical framework for strategic planning in the fight against fraud and corruption and develop the 
capacity for efficient resource allocation, optimizing behavior and decision-making in a predictable context. 

3.3 Identifica practicile internaționale de succes preluate din statele cu o experiență mai bogată în prevenirea și combaterea 

corupției și să aplice instrumentele internaționale în domeniul vizat în cooperarea internațională.  
Identify successful international practices taken from countries with more experience in preventing and combating 
corruption and apply international instruments in the field of international cooperation. 

 
 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 
EXPLANATORY NOTE  

 
Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 

și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 
Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu – 042 Drept, domeniul de 

formare profesională – 0421 Drept. Programul de master Anticorupție și Integritate este orientat spre formarea specialiștilor 
calificați în domeniul prevenirii și combaterii corupției prin prisma standardelor de integritate naționale și internaționale, în 

vederea consolidării și controlului integrității atât în sectorul public, cât și în sectorul privat în procesul de interacțiune între 
domeniile vizate. 

Respectivul program de master poartă un caracter novator din punct de vedere al formării competențelor profesionale ale 

specialiștilor calificaţi în domeniul anticorupție, prin insuflarea unui spirit de conștientizare a flagelului corupției și al influenței 

negative a acestuia asupra economiei, secorului social, politic, dar, mai ales, asupra respectării cu strictețe a normelor de 

integritate profesională și promovarea valorilor și principiilor statului de drept. 
Programul de master Anticorupție și Integritate reflectă tendinţele actuale ale doctrinei şi practicii în domeniu național și 

internațional, a politicilor de prevenire și combatere a fenomenului corupțional, a standardelor de integritate. 

                                                             
2 Finalitătile de studiu pentru absolventii ciclului II  masterat, specializarea Anticorupție și Integritatea al Facultatii Drept sunt în conformitate cu prevederile 
CCBE( Consiliul Barourilor Avocatilor și Juriștilor 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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Programul este asigurat de specialişti înalt calificaţi în domeniului teoriei şi practicii dreptului penal și procedurii penale, 

prevenirea corupției, evaluarea riscurilor de corupție, expertiza anticorupție, evaluarea integrității instituționale, analiza 
operațională și strategică a actelor de corupție, recuperarea bunurilor infracționale. 

 
Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Programul de master Anticorupție și Integritate pregătește specialiști de 

o înaltă calificare, care își vor desfășura activitatea în domeniul justiției, atât în sectorul privat, cât și public. 
Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la cunoașterea bazei 

teoretice, practice şi a eticii profesionale în dreptul penal, procedura penală, prevenirea corupției, evaluarea riscurilor de corupție, 
expertiza anticorupție, evaluarea integrității instituționale, analiza operațională și strategică a actelor de corupție, recuperarea 
bunurilor infracționale: să posede cunoștințe temeinice în materia politicilor anticorupție îndreptate spre prevenirea corupției în sistemul juridic; 

să identifice organele de drept abilitate cu funcții de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii Moldova; să cunoască 

măsurile de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii Moldova; să poată elabora politicile și strategiile anticorupție în 

vederea prevenirii și combaterii corupției și să le poată racorda la instrumentele internaționale și europene; să evalueze tendințele actuale de 

modificare a strategiei naționale anticorupție, estimând nivelul corupției în diverse domenii atât din sectorul public, cât și sectorul privat; să evalueze 

efectele implementării mecanismelor de prevenire și combatere a corupției în sistemul juridic al Republicii Moldova; să gestioneze problemele 
privind reformele anticorupție dedicate agenților economici și instituțiilor publice, inclusiv cele generate în procesul de aplicare a politicilor 
anticorupție; să organizeze cadrul logic în materia planificării strategice în combaterea fraudelor și a corupției și să dezvolte capacitatea de alocare 

eficientă a resurselor, comportament optimizator și adoptarea de decizii într-un context previzibil; să identifice practicile internaționale de succes 

preluate din statele cu o experiență mai bogată în prevenirea și combaterea corupției și să aplice instrumentele internaționale în domeniul vizat în 

cooperarea internațională. 
Finalitățile Programului de masterat Anticorupție și Integritate, reflectate în planul de învățământ, corespund 

obiectivelor programului de studiu. 
 

Obiectivele programului de studii 
Misiunea şi obiectivele programului de masterat Anticorupție și Integritate, formulate în conformitate cu principiile 

Strategiei de dezvoltare a educației, Cadrul Național  al Calificărilor (CNC) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se 

încadrează în misiunea şi obiectivele ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 

2020-2025, Conceptul educațional ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor 

CNC și EQF/Tuning project, EU. Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC pentru domeniul drept, prevederile 

generale pentru învățământul de masterat în domeniul drept, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, 

care promovează învățământul şi cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a 
lungul întregii vieți şi integrarea în circuitul național, regional, european şi mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a 
societății.  

Sarcina primordială a programului de master Anticorupție și Integritate constă în  formarea unor specialişti de înaltă 

calificare în domeniul dreptului cu impact direct în vederea prevenirii și combaterii fenomenului corupției, a actelor conexe  
corupției și a faptelor de comportament corupțional prin prisma standardelor naționale și internaționale.  

În acelaşi timp se pune accentul pe aprofundarea studiilor în domenii concrete ale dreptului penal, procedurii penale, 

prevenirea corupției, evaluarea riscurilor de corupție, expertiza anticorupție, evaluarea integrității instituționale, analiza 

operațională și strategică a actelor de corupție, recuperarea bunurilor infracționale. 
În aşa fel, unul din obiectivele principale constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare care vor putea atât prin 

intermediul 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 particular. 
Ne aflăm în perioada în care s-a intensificat procesul de racordare a legislației naționale la standardele internaționale și 

europene anticorupție și de integritate, studierea noilor implementări devenind una din priorităţile programului de master 
Anticorupție și Integritate, fapt pentru care în cadrul orelor studenții vor fi instruiți de practicieni cu o vastă experiență în 

domeniu. 
Obiectivele propuse de program sunt orientate spre dezvoltarea competenţelor generale şi specifice, care în integritatea 

lor contribuie la pregătirea unor specialişti de o înaltă ţinută morală şi profesională, care  nu doar că vor aplica corect normele 
dreptului naţional, dar și vor accelera procesul de implementare al dreptului internaţional şi al Uniunii Europene în ordinea 
juridică internă a Republicii Moldova. 
 

Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ţinut cont de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor 

(ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și actele normative ULIM, astfel încât Planul de învățământ și conținuturile curriculare 

asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare conform cerinţelor CNCRM și EQF. Programul de master Anticorupție 

file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Carta%20ULIM.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf
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și Integritate, în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM, este în continuă inovare/perfecționare, în funcție de cerințele pieței 

educaționale, naţionale şi internaționale.  
 

Evaluarea așteptărilor sectorului justiției  
Realitatea socială a Republicii Moldova în sectorul justiție este caracterizată de necesitatea edificării unui sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor  
europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul 

de justiţie. 
În acest context, în cadrul Programului de master Anticorupție și Integritate, masteranzilor le sunt dezvoltate abilitățile și 

competențele necesare în vederea realizării obiectivelor strategice setate pentru sectorul justiției; consolidarea independenţei, 

responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc; eficientizarea procesului de investigaţie 

prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de 

criminalitate; ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică eficientă, 

examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile; modernizarea statutului unor profesii juridice 
conexe sistemului de justiţie; promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în 

sectorul justiţiei; implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil 

dezvoltării durabile a economiei; asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice; 

coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea 

dialogului intersectorial. 
 

Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățământ la programul de master Anticorupție și Integritate s-a ținut cont de 

recomandările Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți și angajatori, de experiența internațională 

obținută în cadrul întrunirilor mediului academic și al mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ conține toate 

compartimentele necesare pentru pregătirea specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul procesului de studii 
pe semestre/ani de studii; stagiile de practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma de evaluare finală a 

programului de studii; lista unităților de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea studiilor superioare 
la ciclul II; nota explicativă cu prezentarea profilul specialității domeniului general de studiu și cel particular al programului, 

concretizate în concepția formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări pedagogice, 
competențe-cheie dezvoltate în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu ale 

programului cu cele ale unităților de curs.  
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs și ponderea acestora în componenta 

formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului de studiu. Programul de studiu 
corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta presupune, de asemenea, 

modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care se realizează regulamentar, 
după discuții şi propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 

 
Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Anticorupție și Integritate este relevant în raport cu Cadrul Național al Calificărilor/Cadrul European 

al Calificărilor şi asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul vizat, capabili să desfășoare activități profesionale în 

conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. În acest sens ULIM promovează politici de 
comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, organizând întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt 

identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor curriculare. ULIM are încheiate circa 115 de acorduri cu agenți economici 
și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, agenții, departamente etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-
și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul muncii.  

Impactul social şi economic al Programului de masterat Anticorupție și Integritate include trei direcții: efectele pe termen 

lung produse de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate și promovarea unor conținuturi curriculare 

inspirate de cele mai recente cercetări, efectele nete - studenți angajați în stagii de practică, efectele programului asupra 

beneficiarilor / absolvenților, reflectate în avizele la planul de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea interesului 
pentru tematica programului prin publicarea rezultatelor cercetărilor realizate de studenți în colaborare cu cadrele didactice. 

Calitatea programului de studii este apreciată de organizațiile-partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și angajării 

lor ulterioare, solicită realizarea în comun prin diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul științe juridice, implică 

studenții și cadrele didactice de la catedră în activități de cercetare-consultare.  
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Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
Absolventul programului de masterat Anticorupție și Integritate, care a promovat integral programul şi care a obţinut 

calificarea de master în drept, are o posibilitate vastă de angajare atât în câmpul muncii al Republicii Moldova, cât și cel european. 
În rezultatul absolvirii programului de master Anticorupție și Integritate, studenții sunt apți să răspundă provocărilor emergente 

pe piața muncii, beneficiind de posibilitatea de a se angaja atât în Republica Moldova, cât şi în alte state. 
Programul de master propus va contribui la formarea specialiştilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei şi anume 

cei care activează sau aspiră a activa în calitate de jurişti, ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie, colaboratori în cadrul 
organelor procuraturii, colaboratori de poliţie şi funcţionari ai Ministerului Afacerilor Interne; specialişti în serviciul public ce 

se preocupă de respectarea standardelor deontologice ale funcţionarilor publici, specialişti din mediul privat care se ocupă cu 
cercetarea fenomenului corupţiei, elaborarea statisticilor, promovarea normelor deontologice ale funcţionarilor publici şi 

demnitarilor în vederea eliminării flagelului corupţional în autorităţile şi organele administraţiei publice din Republica Moldova 
etc. 

În plus, absolvenţii programului de master pot activa în cadrul structurilor societăţii civile şi a organizaţiilor internaţionale, 

inclusiv interguvernamentale şi non-guvernamentale. 
 

Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 
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General field of study  
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Professional formation field 
 

042 Drept 
         Law 
0421  Drept 
          Law 

 

Program de master (științific) MS 
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Numărul total de credite de studiu  
Number of study credits 

90 ECTS  

Titlul obținut la finele studiilor 
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Master în drept 
Master of Law 

Baza admiterii 
Admission requirements 

Diploma de studii superioare de licență sau un act  
echivalent de studii 
Diploma of Licentiate Higher Education or equivalent  Act of Study 

Limba de instruire 
Language of learning 

Română/rusă/engleză 
Romanian / Russian / English 

Forma de organizare a învăţământului  
Organizational forma of the higher education  
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Full-time learning 
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Working Group 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)  
UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2020-2021 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 
PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.002 Teoria Administraţiei Publice 
Public Administration Theory 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.004 Drept constituţional european 
European Constitutional Law 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.005 Contenciosul Administrativ 
Administrative Court 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.006 Administraţia publică locală 
Local government 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

Total semestrul I / Total Ist semester 900 300 600 120 180 - 6 30 
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în 
domeniul dreptului public 
Current research issues within the 
public law field 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.02.A.009 Statutul juridic al funcţionarului 

public 
150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 Practica de 
specialitate 

25.05-
25.06** 

25.12-
07.01* 

03.05-10.05** 01.07-
31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.12** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
17.12 ** 
(sistem 

modular) 

17.01-31.01 
24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
cercetare 

Octombrie-
decembrie 

 25.12-
07.01** 

- - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

12 
săptămâni 

5 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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Legal status of the civil servant 
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 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

S.02.A.012 Autoritatea judecătorească 
Judicial Authority 

 Stagiu de practică 
Internship 300  300 - - - 

Examen 
Exam 

10 

Total semestrul II / Total IInd Semester 900 200 700 80 120 - 5 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 500 1300 200 300 - 11 60 

ANUL II / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 
S.03.O.013 Contenciosul Constituţional 

Constitutional litigation 
150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de 
master 

Research and  Master Thesis 
Preparation 

750  750 

  - 
Examen 
Exam 

25 

Total semestrul III / Total IIIrd Semester 900 50 850 20 30 - 2 30 

Total anul II / Total IInd Year 900 50 850 20 30 - 2 30 

Total 2700 550 2150 220 330 - 13 90 

 
 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 
FINAL EVALUATION FORM 

Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 

Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului 
public 
Master thesis: Theoretical Applied Research in the Public Law field 

Mai – Iunie 
May - June 

25 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ  

INTERNSHIP 
Nr. 
d/o 

Tipul stagiului de practică 
Internship 

An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of hours 

a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Noiembrie – decembrie 
November - December 

10 

 Total   5/300  10 
 
 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  
COURSES FOR FREE CHOICE 

Nr. 
d/o 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Anul 
Year 

Sem. 
Sem. 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours a 

week 

Evaluări 
Evaluation 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

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 I I 2 1  Examen 5 
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Comparative Administrative Law 
3 Procesul decizional în activitatea autorităţilor 

publice 
Decision making for public authorities 

I II 2   Examen 5 

4 Fundamentarea ştiinţifică a tehnicii legislative 
Scientific substantiation of legislative technique 

I II 2   Examen 5 

 Total 4  8 4  4 20 
 
 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII
 1 

COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 
Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law.  

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 
 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 
PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

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 

                                                
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Instituții de drept Administrativ și Constituțional / They 
are offered to graduates from other fields of study who opt for the master's program Institutions of Administrative and Constitutional Law. 
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 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 
 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE 

UNITĂȚILOR DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE COURSE 

UNITS 

Cod 
Code 

Denumirea unității de curs/modulului 
Title of the course/module  

Finalități de studii 
Study purposes 

de cunoștințe 
of knowledge 

 

de abilități 
of skills 

de competențe 
of competences 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
F.01.O.001 Protecţia europeană a drepturilor omului 

European Protection of Human Rights  
+ + + +  + +  + 

F.01.O.002 1) Teoria Administraţiei Publice  
2) Public Administration Theory 

+ + +  + + +  + 

F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în materia 
de drept 
Methodology and ethics of research in the 
field of law 

+    + + +   

F.01.O.004 Drept constituţional european 
European Constitutional Law 

+ + +   + + +  

F.01.O.005 Contenciosul Administrativ  
Administrative Court 

+ + + + + + +  + 

S.01.O.006 Administraţia publică locală 
Local government 

+ +  + + + + + + 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management 

+  +   +   + 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în domeniul 
dreptului public 
Current research issues within the public 
law field 

+ + + + + + + +  

S.02.A.009 Statutul juridic al funcţionarului public + + + + + + + +  
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Legal status of the civil servant 
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 

+ +  + + + + + + 

S.02.A.012 Autoritatea judecătorească 
Judicial Authority 

+ + + + +  + + + 

 Stagiu de practică 
Internship 

+ +  +  + +  + 

S.03.O.013 Contenciosul Constituţional 
Constitutional litigation 

+ + + + + + + + + 

 Cercetarea și elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation 

+ + + + + + + +  

 
 
 

FINALITĂŢI DE STUDIU 
STUDY PURPOSES 
La finalizarea acestui program de studii studentul va da dovadă de următoarele: 

 Cunoștințe 
1.1 Situa în avangarda nivelului de cunoștinte specializate din domeniul organizării puterii publice și asigurării respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ca fundament a gândirii și/sau cercetării originale, înțelege necesitatea 

de schimbare în administrarea treburilor publice, orienteze spre crearea premiselor de emergență a statului de drept. 
Să interpreteze actele normative ce reglementează modul de organizare a puterii în stat și asigură drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului într-o manieră de ordin calitativ și profesionist. 
1.2 Conștientiza critic impactul proceselor administrative asupra autorităților publice, explica metodele și formele ce țin de 

soluționarea diferitor probleme complexe de exercitare a puterii în stat și de organizare și activitate a autorităților 

implicate în realizarea puterii de stat. 
1.3 Adapta cunoștințe din sistemele constituționale și administrative ale diferitor state, evidenția mecanismele și principiile 

de exercitare a suveranității în statele membre ale Uniunii Europene, compara trăsăturile comune și distinctive ale 
diferitor regimuri politice 

 Abilități 
2.1 Aplica în practică cadrul normativ național privind organizarea și realizarea puterii publice, privind protecția drepturilor 

și libertăților fundamentale ale omului, folosind abilitățile tehnice, personale și interpersonale necesare. 
2.2 Demonstra o gama de abilitati pentru dezvoltarea de noi cunoștințe teoretice si practice privind interacțiunea    proceduri 

între ramurile puterii în stat, prognoza dezvoltarea constituționalismului și evoluția administrației publice în Republica 

Moldova 
2.3 Aplica abilitățile specializate și să integreze cunoștințele acumulate prin implementarea soluțiilor manageriale novatoare, 

ce necesită luarea deciziilor prin utilizarea cunoștințelor extinse în domeniul dreptului constituțional și administrativ. 
 Competențe 
3.1 Aprecia conținutul proiectului de act normativ și oferi soluții în direcția perfecționării legislației administrative și 

constituționale. 
3.2 Examina lacunele legislative în sistemele constituționale și administrative, evalua eficiența socială și caracterul 

democratic al metodelor și principiilor de guvernare. 
3.3 Determina în ce mod cunoștințele practice obținute, competențele, abilitățile analitice pot fi aplicate efectiv pentru a 

implementa spori responsabilitatea profesională pentru obligațiunile funcționale ce le incumbă și care sunt legate de 

competențele în domeniul dreptului constituțional și dreptului administrativ. 
 
 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
THE  COURSE UNITS  WEIGHT IN THE CURRICULUM 

Componente creditate 
Credited components 

Plan-cadru (90 credite) 
Număr credite (minim-maxim) 

Framework plan (90 credits) 
Number of credits (minimum-maximum) 

Plan de învăţământ 
Masterat de cercetare 

Număr credite 
Educational plan 
Research Master 
Number of credits 

 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 20-30 18-27 35-45 22-40 30 
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S) 
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 
EXPLANATORY NOTE  

Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 
și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu – 042 Drept, domeniile de 
formare profesională –  0421 Drept.  

Programul de master Instituții de drept administrativ și constituțional a fost creat pentru a suplini necesitatea 
diseminării cunoștințelor și abilităților referitoare la instituțiile dreptului administrativ și dreptului constituțional, impusă de 
condițiile actuale din Republica Moldova, care și-a propus atingerea obiectivului strategic de integrare europeană, ceea ce 

presupune și desfășurarea unei ample reforme constituționale cu racordarea atât a legislației, cât și a practicii juridice, la 
standardele unei democratice superioare.   

Programul de master se adresează unor categorii socio-profesionale foarte largi: specialiști în domeniul dreptului, 
funcționari publici ai organelor publice centrale de specialitate, funcționari ai autorităților publice locale, deputați în Parlament, 
judecători, avocați, politicieni, membri ai organizațiilor neguvernamentale ce promovează protecția drepturilor fundamentale 

ale omului etc.  
Programul de master Instituții de drept administrativ și constituțional presupune atât accesul consecutiv, adică se 

adresează studenților care au absolvit ciclul I licență în domeniul Dreptului, cât și accesul non-consecutiv, adică se adresează și 

studenților care au absolvit ciclul I licență în alte domenii generale de formare profesională.  
Semestrul I și II de studii la programul de master propus constituie un complex comun compus din discipline 

fundamentale (35 credite) și de specialitate (20 credite) obligatorii. Semestrul II include și un stagiu de practică (10 credite). 
Studiul la masterat presupune elaborarea tezei de master, proces preconizat pentru semestrul III. 
 

Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie 

specialistul pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Programul de master Instituții de drept administrativ și 

constituțional pregătește specialiști de înaltă calificare în domeniu dreptului administrativ și dreptului constituțional, care ar 

putea, atât prin activitatea științifică, cât și prin cea practică, să-și aducă contribuția la edificarea în Republica Moldova a unui 

veritabil stat democratic, bazat pe drept, în care demnitatea omului, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului vor constitui valori supreme și vor fi garantate.  
Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la ralierea la 

mijloacele de protecție europeană a drepturilor omului, identificare metodologie cercetării în materia de drept, managementul 
proiectelor, implicarea în statutul juridic al funcționarului public, analiza teoriei administrației publice, compararea 

prevederilor constituționale ale statelor europene, aplicarea practică a prevederilor contenciosului administrativ și 

constituțional, identificarea soluțiilor pentru administrația publică locală, soluționarea problemelor actuale de cercetare în 
domeniul dreptului public. 

Astfel, programul de master contribuie la formarea specialiștilor performanți, pregătiți atât sub aspect teoretic, cât și 

practic, în toate trei ramuri ale puterii de stat:  
- ramura legislativă (pregătirea profesională și aprofundarea cunoștințelor deputaților, a specialiștilor Secretariatului 

Parlamentului privind activitatea legislativă a organului reprezentativ suprem);  
- ramura executivă (pregătirea specialiștilor și aprofundarea cunoștințelor demnitarilor și funcționarilor publici atât din 

administrația publică centrală, cât și cea locală),  
- ramura jurisdicțională (aprofundarea cunoștințelor și formarea abilităților practice a judecătorilor și avocaților în 

domeniul contenciosului administrativ și constituțional, a personalului auxiliar al instanțelor de judecată), precum și a 
societății civile (pregătirea specialiștilor, aprofundarea cunoștințelor și formarea abilităților practice a membrilor 

organizațiilor neguvernamentale privind protecția drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea desfășurării corecte 

și libere a alegerilor, promovarea democrației și a valorilor statului de drept). 
 

Obiectivele programului de studii 
Misiunea și obiectivele programului de masterat, formulate în conformitate cu principiile Strategiei de dezvoltare a 

educației, Cadrul Național (CNCRM) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se încadrează în misiunea și obiectivele 

ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 2020-2025, Conceptul educațional 

ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor CNCRM și EQF/Tuning project, EU. 
Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC pentru domeniul drept, prevederile generale pentru învățământul de 

masterat în domeniul drept, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, care promovează învățământul și 
cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a lungul întregii vieți și integrarea 

în circuitul național, regional, european și mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a societății. 
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Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ținut cont de prevederile Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului 

European al Calificărilor (ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și acte normative ULIM, astfel încât 

Planul de învățământ și conținuturile curriculare asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare 
conform cerințelor CNCRM și EQF/Tuning project, EU. Programul de master Instituții de drept administrativ și constituțional 

în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM este în continuă inovare/perfecționare, în funcție de cerințele pieței 

educaționale, naționale și internaționale. În acest sens, menționăm și racordarea conținutului curricular al programului la 

tendințele pieței educaționale și a muncii din Europa Centrală și de Est, precum și SUA. 
 
Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social 
Necesitățile și așteptările sectorului economic implică vaste abilități de direcționare eficientă a resurselor, inclusiv: i) 

la nivel micro – gestionarea capacităților și îmbunătățiri ale activității publice și proceselor; ii) la nivel meso – impact asupra 
rețelelor de inovație în administrare; iii) la nivel macro - creșterea în capacitate și eficiență la scară, cu îmbunătățiri ale 

fondului de cunoștințe.  
Așteptările sectorului social se referă: i) la creșterea competitivității angajaților din sectorul public, prin dezvoltarea 

capitalului uman, îmbunătățirea ratei ocupării forței de muncă; ii) la calitatea vieții, prin obținerea de beneficii bazate pe 
aplicarea proceselor decizionale corecte în activitatea administrativ-constituțională; iii) la coeziune socială, prin acțiuni de 

incluziune, de securitate și de libertate de acțiune întru edificarea statului de drept.  
În acest context, obiectivele programului de master Instituții de drept administrativ și constituțional, derivând din cele 

expuse în Strategia de dezvoltare instituțională și în corespundere cu așteptările domeniilor menționate, includ achiziționarea 
de abilități și competențe ce vor contribui la creșterea nivelului profesional al actorilor din domeniul administrației publice și 

aprofundarea reformelor democratice și de edificare a statului de drept. Influența proceselor decizionale administrative asupra 
sectorului real are loc prin implementarea proceselor novatoare de luare a deciziilor, de coordonare a activității administrației 

publice și de incluziune social-economică a diferitor actori ai realității juridice. 
 
Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățământ la programul de master Instituții de drept administrativ și 

constituțional s-a ținut cont de recomandările Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți, autorități 

publice centrale și locale, angajatori, de experiența internațională obținută în cadrul întrunirilor mediului academic și al 

mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ conține toate compartimentele necesare pentru pregătirea 

specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul procesului de studii pe semestre/ani de studii; stagiile de 
practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma de evaluare finală a programului de studii; lista unităților 

de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II; nota explicativă cu 

prezentarea profilul specialității / domeniului general de studiu și cel particular al programului, concretizate în concepția 
formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări pedagogice, competențe-cheie dezvoltate 
în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu ale programului cu cele ale unităților de 

curs. Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 
pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs și ponderea acestora în componenta 

formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului de studiu. Programul de studiu 
corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta presupune, de asemenea, 

modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care se realizează 

regulamentar, după discuții și propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 
 
Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Instituții de drept administrativ și constituțional este relevant în raport cu Cadrul Național al 

Calificărilor/Cadrul European al Calificărilor și asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul dreptului public, capabili să 

desfășoare activități profesionale în conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. ULIM 
promovează politici de comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, autoritățile publice centrale și locale, organizând 

întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor 

curriculare, în scopul creșterii nivelului de pregătire a absolvenților și racordării la situația faptică reală. ULIM are încheiate 
peste 100 de acorduri cu agenți economici și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, autorități publice, agenții, 

subdiviziune etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul 

muncii.  
Impactul social și economic al Programului de masterat Instituții de drept administrativ și constituțional include trei 

direcții: efectele pe termen lung produse de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate pentru 

administrația publică și promovarea unor conținuturi curriculare inspirate de cele mai recente cercetări, efectele nete - 
absolvenți angajați în stagii de practică, efectele programului asupra beneficiarilor / absolvenților, reflectate în avizele la planul 
de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea interesului pentru tematica programului prin publicarea rezultatelor 
cercetărilor realizate de masteranzi în colaborare cu cadrele didactice. Calitatea programului de studii este apreciată de 

organizațiile-partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și angajării lor ulterioare, solicită realizarea în comun prin 
diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul dreptului public, implică studenții și cadrele didactice de la catedră în 

activități de cercetare-consultare.  
  

Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
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Dezvoltarea competențelor incluse în Programul de masterat Instituții de drept administrativ și constituțional este 
strâns legată de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 4 (educație de calitate) și ODD 8 (muncă decentă și creștere 

economică). Programul prevede consolidarea angajabilității prin includerea unităților de curs solicitate pe piața muncii, prin 

activitățile extracurriculare desfășurate, prin crearea rețelelor de interacțiune cu angajatorii (autorități publice) și experiențele 

reale pe piața muncii, prin sprijinirea instituțională a masteranzilor în orientarea carierei și pin încurajarea mobilității 

internaționale și a gândirii critice cu privire la experiențele lor de învățare, în ansamblu. 
Absolventul programului de masterat poate activa în toate trei ramuri ale puterii de stat: ramura legislativă (asistenți ai 

deputaților, specialiști ai Secretariatului Parlamentului, consultanți în cadrul comisiilor parlamentare permanente și provizorii); 
ramura executivă (funcționari și demnitari publici atât din administrația publică centrală (Președinție, Guvern, ministere și alte 

organe centrale de specialitate), cât și cea locală (aparatul primăriei, secretari ai consiliilor locale și raionale)), ramura 
jurisdicțională (specialiști în domeniul contenciosului administrativ și contenciosului constituțional), precum și a societății 

civile (specialiști în cadrul organizațiilor neguvernamentale privind protecția drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea 

desfășurării libere a alegerilor, promovarea democrației și a principiilor statului de drept) și a organizațiilor internaționale 
(specialiști în cadrul organizațiilor internaționale privind protecția drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea desfășurării 

corecte a alegerilor, promovarea democrației). 
 

Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 
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Program of Study 
 

Nivelul calificării 
Level of qualification 
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7 EQF/NQF Level 

Domeniul general de studiu 
General field of study  
Domeniul de formare profesională 
Professional formation field 

042 Drept 
          Law 
0421  Drept 
          Law 

 

Program de master (științific) MS 
Master Program (Science master program) 

Drept Economic și Vamal 
Economic and Customs Law 

 

Numărul total de credite de studiu  
Number of study credits  

90 ECTS  

Titlul obținut la finele studiilor 
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Master în drept 
Master of Law 

Baza admiterii 
Admission requirements 

Diploma de studii superioare de licență sau un act  
echivalent de studii 
Diploma of Licentiate Higher Education or equivalent  Act of Study 

Limba de instruire 
Language of learning 

Română/rusă/engleză 
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Forma de organizare a învăţământului  
Organizational forma of the higher education  
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Full-time learning 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)  
UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2020-2021 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 

 
 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 
PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

ANUL I / / Ist YEAR 

SEMESTRUL I / Ist SEMESTER 
F.01.O.001 Drept vamal 

Customs Law 150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.002 Drept fiscal al afacerilor 
Tax Business Law 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

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

materie de drept 
Methodology and ethics of research in 
the law 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.004 Dreptul Uniunii Europene al ocupării 

forţei de muncă 
European Union law of employment 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.005 Litigii economice: aspecte teoretico-
practice 
Economic disputes: current issues 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.006 Protecţia europeană a drepturilor 

omului 
European Protection of Human Rights 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

Total semestrul I / Total Ist semester 900 300 600 120 180 - 6 30 
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în 
domeniul dreptului  
Current research issues within in law 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

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

150 50 100 20 30 - Examen 5 

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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 
Practica de 
specialitate 

25.05-
25.06** 

25.12-
07.01* 

03.05-10.05** 01.07-
31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.12** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
17.12 ** 
(sistem 

modular) 

17.01-31.01 
24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
cercetare 

Octombrie-
decembrie 

 25.12-
07.01** 

- - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

12 
săptămâni 

5 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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Ethics and responsibility of the customs 
officer 

Exam 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 
S.02.A.012 Drept al asigurărilor comparat 

Comparative Law of Insurance 
 Stagiu de practică 

Internship   300 - - - 
Examen 
Exam 

10 

Total semestrul II / Total IInd Semester 900 200 700 80 120 - 5 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 500 1300 200 300 - 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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis 
Preparation 

750  750 
  - 

Examen 
Exam 

25 

Total semestrul III / Total IIIrd Semester 900 50 850 20 30 - 2 30 
Total anul II / Total IInd Year 900 50 850 20 30 - 2 30 

Total 2700 550 2150 220 330 - 13 90 

 
 

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 
FINAL EVALUATION FORM 

Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 

Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului 
public 
Master thesis: Theoretical Applied Research in the Public Law field 

Mai – Iunie 
May - June 

25 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ  

INTERNSHIP 
Nr. 
d/o 

Tipul stagiului de practică 
Internship 

An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of hours 

a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Noiembrie – decembrie 
November - December 

10 

 Total   5/300  10 
 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 
Nr. 
d/o 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Anul 
Year 

Sem. 
Sem. 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours a 

week 

Evaluări 
Evaluation 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

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 
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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 
 
 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII
 1 

COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 
Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law.  

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 
 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 
PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

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 

                                                
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Drept Economic și Vamal / They are offered to graduates 
from other fields of study who opt for the master's program Economic and Customs Law. 
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 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 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE 

UNITĂȚILOR DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE COURSE 

UNITS 

Cod 
Code 

Denumirea unității de curs/modulului 
Title of the course/module  

Finalități de studii 
Study purposes 

de cunoștințe 
of knowledge 

 

de abilități 
of skills 

de competențe 
of competences 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
F.01.O.001 Drept vamal 

Customs Law +   +  + + + + 

F.01.O.002 Drept fiscal al afacerilor 
Tax Business Law + + + + +  +  + 

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

drept  
Methodology and ethics of research in  law 

+  +   + + +  

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

muncă 
European Union law of employment 

+ + + + +  +   

S.01.O.005 Litigii economice: aspecte teoretico-practice 
Economic disputes: current issues 

+ +  +   + +  

F.01.O.006 Protecţia europeană a drepturilor omului  
European Protection of Human Rights 

+  + + +  + + + 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management +      + +  

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în domeniul 
dreptului  
Current research issues within in the business 
law 

+   +  + +  + 

S.02.A.009 Etica și responsabilitatea colaboratorului vamal 
Ethics and responsibility of the customs 
officer 

+ +  + +  + +  
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S.02.A.010 Protecţia internaţională a proprietăţii 

intelectuale 
International protection of intellectual 
property 

+ + + + +  +   

S.02.A.011 Drept corporativ comparat 
Comparative Corporate Law +  + + +  +  + 

S.02.A.012 Drept al asigurărilor comparat 
Comparative Law of Insurance +  + +   +  + 

 Stagiu de practică 
Internship    + + +  + + 

S.03.O.013 Servicii de securitate şi contravenţii vamale 
Security Services and Customs Offences + +   + +  + + 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation + + + + + + + + + 

 
 

FINALITĂŢI DE STUDIU 
STUDY PURPOSES 

La finalizarea acestui program de studii studentul va: 
 Cunoştinţe 
1.1 Să cunoască și interpreteze actele normative naţionale, internaţionale şi europene în domeniul relaţiilor comerciale, 

fiscale și vamale 
Know and interpret national, international and European normative acts that govern the field of commercial relations, 
tax and customs legal relations; 

1.2 Să înţeleagă metode şi forme de aplicare a normelor juridice care reglementează conţinutul şi aspectul formal al 
relaţiilor comerciale naţionale şi internaţionale 
Understand the methods and forms of application of legal norms governing the content and formal aspect of national 
and international trade relations; 

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

Moldova în libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului pe teritoriul european 
Know the impact of respecting the European legal traditions in the purpose of efficient and progressive involvement 
of the Republic of Moldova in the free movement of goods, persons, services and capital on the European territory . 

 Abilităţi 
2.1 Să dețină capacități specializate de aplica actele normative naţionale şi internaţionale în domeniul comercial, vamal, 

fiscal, corporativ sau alte domenii legate de desfăşurarea activităţii din sectorul economic 
Have specialized skills to apply the national and international normative acts in the commercial, customs, tax, 
corporate field or other fields related to the development of the activity in the economic sector; 

2.2 Demonstra o gama de abilitati de a analiza profesionist metode şi forme de aplicare a normelor juridice care 

reglementează conţinutul şi aspectul formal al relaţiilor comerciale naţionale şi internaţionale 
Demonstrate a range of skills to analyze în a professional way the methods and the forms of application of legal rules 
governing the content and formal aspect of national and international trade relations. 

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

practice de natura conflictuală.  
Be able to identify and propose right, motivated and clear juridical solutions in practical situations of a conflictual 
nature, from both - professional and ethical point of view. 

 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 
To appreciate the content and form of the draft normative act within a legal expertise, to define proposals in order to 
improve the legal regulation in the customs and business environment; 

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

internaţionale 
Evaluate and promote innovative methods and forms of conducting and regulating international trade relations;  

3.3 Să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea profesională pentru activitatea efectuată în calitate de jurist al firmei 
sau membru, colaborator al organizaţiei internaţionale guvernamentale sau non-guvernamentale 
To be aware and to assume the professional responsibility for the activity performed as a lawyer of the company or 
member, collaborator of the international governmental or non-governmental organization.  

 
 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
THE  COURSE UNITS  WEIGHT IN THE CURRICULUM 

Componente creditate 
Credited components 

Plan-cadru (90 credite) 
Număr credite (minim-maxim) 

Framework plan (90 credits) 

Plan de învăţământ 
Masterat de cercetare 

Număr credite 
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Number of credits (minimum-maximum) Educational plan 
Research Master 
Number of credits  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 
EXPLANATORY NOTE  

Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 
și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 

Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul Drept economic şi vamal oferă continuitate 

studiilor de licență din domeniul dreptului, precum și din alte domenii conexe (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) și reprezintă un program 

ce face parte din domeniul general de studiu – 04 Drept, domeniul de formare profesională – Drept Economic și Vamal. 
Componenta internațională prezentă în unitățile de curs și care derivă din amplul proces de internaționalizare și globalizare, dar 

în același timp de implementare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, orientează destinatarii 

programului spre oportunități de acumulare a cunoștințelor și abilităților necesare întru aplicarea profesionistă a dreptului, atât 
la nivel național, cât și la nivel internațional. 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.). 

Programul Drept economic şi vamal pregătește specialiști de înaltă calificare pentru o carieră în: organele de stat cu profil 

de supaveghere a activităților economico-financiare; companii transnaționale de de avocatură; instituții de arbitraj intern și 

internațional; instanțele de judecată; instituții internaționale din domeniul dreptului; organizații de protecție a businessului 

internațional; organizații de promovare a drepturilor antreprenorilor la nivel național și internațional; mediul de afaceri intern și 

internațional; instituții de cercetare în domeniul dreptlui afacerilor, fiscal, bancar, vamal. Specialiștii absolvenți ai Programului 

de Master Drept Economic și Vamal 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 
 

Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Programul Drept economic şi vamal pregătește specialiști pentru o carieră 

în: organele de stat cu profil de supaveghere a activităților economico-financiare; companii transnaționale de de avocatură; 

instituții de arbitraj intern și internațional; instanțele de judecată; instituții internaționale din domeniul dreptului; organizații de 

protecție a businessului internațional; organizații de promovare a drepturilor antreprenorilor la nivel național și internațional; 

mediul de afaceri intern și internațional; instituții de cercetare în domeniul dreptlui afacerilor, fiscal, bancar, vamal. Absolventul 
programului de masterat va putea activa în calitate de avocat  cu specializare în dreptul afacerilor, drept economic și vamal; arbitru în instituții 

arbitrale interne și internaționale; jurist internațional în companii internaționale, jurist promotor al drepturilor antrprenorilor pe plan intern sau 
internațional; expert în programe de  reglementare eficientă a businessului pe plan intern și internațional  etc.  

Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la cunoașterea bazei 

teoretice şi a legislației, a bunelor practici, precum și a practicii judiciare din domniile dreptului vamal, fiscal, bancar, comercial intern și 

internațional: cunoașterea bazei teoretice şi a reglementărilor legale din diverse domenii de drept studiate (drept bancar, fiscal, vamal, comercial 
internațional), la nivel de conținut al reglementărilor propriu-zise și a ariei de probleme practice acoperite de soluții juridice regăsite în aceste 

reglementări, cât şi să înțeleagă necesitatea interacțiunii practice cu parteneri de interese specifice în domeniul studiat pentru a oferi plus-valoare 
cunoștințelor teoretice dobândite; demonstrarea competenței analitice privitoare la oferirea de soluții juridice cu păstrrea echilibrului necesar în 
vederea unei evoluții constante și eficiente a reglementărilor și jurisprudenței de domeniu; elaborarea şi aplicarea mecanismelor de analiza și sinteză 

a reglementărilor de domenii conexe problemelor juridice în vederea formulării de modele academice relevante de gestiune a domeniului de 
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referința; gestionarea spețelor de comerț sau fiscalitate internaționale complexe, imprevizibile și utilizarea de abordări inovative necesare în 
procesul de muncă și/sau de studiu; organizarea și planificarea activităților de profil în funcție de priorități (elaborarea strategiilor, obiectivelor, 

anticiparea consecințelor de iure și de facto a acestora, dar și a beneficiilor acestora); realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare a cadrului 
juridic intern și internațional în domeniul dreptului afacerilor intern și internațional, vamal, fiscal; proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare 

în domeniului studiat; și transversale: dezvoltarea autonomiei, responsabilității şi inițiativei profesionale; acceptarea evaluării din partea celorlalți 

în actul de manifestare profesională; activitatea permanentă de autoevaluare și perfecționare profesională; dezvoltarea capacităților  analitice și de 

sinteză, de evaluare a rezultatelor; aplicarea tehnicilor de soluționare a problemelor de natură juridică specializată, executarea unor sarcini 

profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională; asumarea funcţiilor de conducere în activităţile profesionale sau 

în structurile organizatorice; realizarea autocontrolului asupra procesului de învăţare, previziunea nevoilor de formare, analiza critică a propriei 

activităţi profesionale.  Finalitățile Programului de masterat Drept Economic și Vamal, reflectate în planul de învățământ, corespund 

obiectivelor programului de studiu. 
 

Obiectivele programului de studii 
Misiunea şi obiectivele programului de masterat Drept Economic și Vamal, formulate în conformitate cu principiile 

Strategiei de dezvoltare a educației, Cadrul Național (CNCRM) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se încadrează în 

misiunea şi obiectivele ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 2020-2025, 
Conceptul educațional ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor CNCRM și 

EQF/Tuning project, EU. Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC, prevederile generale pentru învățământul 

de masterat în domeniul Dreptului, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, care promovează 

învățământul şi cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a lungul întregii 
vieți şi integrarea în circuitul național, regional, european şi mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a societății. 

Scopul programului de master Drept 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).  
 
Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ţinut cont de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor 

(ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și acte normative ULIM, astfel încât Planul de învățământ și conținuturile curriculare 
asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare conform cerinţelor CNCRM și EQF/Tuning project, EU. Programul de 
master Drept Economic și Vamal, în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM este în continuă inovare/perfecționare, în funcție 

de cerințele pieței educaționale, naţionale şi internaționale. În acest sens, menționăm și racordarea conținutului curricular al programului la 
tendințele pieței educaționale și a muncii europene și internaționale. 

 
Evaluarea așteptărilor sectorului justiției, comerțului intern, internațional și sectorului social 
Necesitățile și așteptările sectorului justiției implică vaste abilități de direcționare eficientă a resurselor, inclusiv: 

calitatea justiției constituie și un angajament asumat de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, și devine o 

dominantă în instaurarea prin actul de justiție a unui stat de drept, a ordinii, dreptății și adevărului în societate. În acest proces 
de asigurare a valorilor democratice, standardele Consiliului Europei în domeniul justiției, supremației legii, combaterii 

corupției și protecției drepturilor omului constituie instrumente cheie. Succesul realizărilor în sectorul justiției trebuie să 

constituie principalul imbold care condiționează afirmarea Republicii Moldova ca stat democratic și partener credibil în raport 

cu comunitatea internațională. Conjugarea eforturilor de consolidare a sectorului justiției prin asumarea responsabilităților de 
către toți actorii din cadrul sistemului judecătoresc, autorităților publice, profesiilor liberale, precum și societatea civilă, 

determină trasarea în continuare a unor obiective care să permită crearea unui sistem eficient, transparent, modern adaptat 

cerințelor societății și care să răspundă provocărilor viitorului.  
Pe planul implicării și intensificării relațiilor comerciale internaționale ale Republicii Moldova, se conturează: 

necesitatea valorificării aspirației țării noastre de a se integra în Uniunea Europeană, precum și rolul crucial pe care îl joacă 

justiția în dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea investițiilor în țară.  
Așteptările sectorului social se referă: i) la ocuparea forței de muncă, prin dezvoltarea capitalului uman, îmbunătățirea 

ratei ocupării forței de muncă; ii) la calitatea vieții, prin obținerea de beneficii bazate pe servicii și / sau produse în termeni de 

sănătate și mediu (protecția mediului) și, de asemenea, iii) la coeziune socială, prin acțiuni de incluziune, de securitate și de 
libertate de acțiune. Resursele umane au un potențial vast, dar neexploatat.  

file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERN%25C4%2582%20A%20CALIT%25C4%2582%25C5%25A2II%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Carta%20ULIM.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERN%25C4%2582%20A%20CALIT%25C4%2582%25C5%25A2II%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf


9 
 

În acest context, obiectivele programului de master Drept Economic și Vamal, derivând din cele expuse în Strategia de 
dezvoltare instituțională și în corespundere cu așteptările domeniilor menționate, includ achiziționarea de abilități și competențe 

ce vor contribui la creșterea economiei cunoașterii, la ocuparea forței de muncă, la dezvoltarea și menținerea unei baze de 

cunoștințe largi și avansate necesare comunităților și părților interesate, la furnizarea de facilități sectoarelor justiției,  comerțului 

intern și internațional (la toate nivelele) și social, cât și la valorificarea sustenabilă și eficientă a resurselor. 
 
Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățămâna la programul de master Business Management și Antreprenoriat s-

a ținut cont de recomandările Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți și angajatori, de experiența 

internațională obținută în cadrul întrunirilor mediului academic și al mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ 

conține toate compartimentele necesare pentru pregătirea specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul 
procesului de studii pe semestre/ani de studii; stagiile de practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma 

de evaluare finală a programului de studii; lista unităților de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea 
studiilor superioare la ciclul II; nota explicativă cu prezentarea profilul specialității / domeniului general de studiu și cel particular 

al programului, concretizate în concepția formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări 

pedagogice, competențe-cheie dezvoltate în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu 

ale programului cu cele ale unităților de curs. Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și 

competențe de care are nevoie specialistul pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs 

și ponderea acestora în componenta formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului 
de studiu. Programul de studiu corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta 

presupune, de asemenea, modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care 
se realizează regulamentar, după discuții şi propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 

 
Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Drept Economic și Vamal este relevant în raport cu Cadrul Național al Calificărilor/Cadrul 

European al Calificărilor şi asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul vizat, capabili să desfășoare activități profesionale 
în conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. În acest sens ULIM promovează politici de 

comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, organizând întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt 
identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor curriculare. ULIM are încheiate circa 115 de acorduri cu agenți economici 

și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, agenții, departamente etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-
și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul muncii.  

Impactul social şi economic al Programului de masterat Drept Economic și Vamal include trei direcții: efectele pe 

termen lung produse de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate și promovarea unor conținuturi 

curriculare inspirate de cele mai recente cercetări, tendințe normative pe plan internațional, european și autohton, de cele mai 
bune practici din domeniile aferente; efectele nete - masteranzi angajați în stagii de practică, efectele programului asupra 
beneficiarilor / absolvenților, reflectate în avizele la planul de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea interesului 
pentru tematica programului prin publicarea rezultatelor cercetărilor realizate de studenți în colaborare cu cadrele didactice. 
Calitatea programului de studii este apreciată de instituțiilor de drept - partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și 

angajării lor ulterioare, solicită realizarea în comun prin diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul dreptului, implică 

masteranzii și cadrele didactice de la catedră în activități de cercetare-consultare.  
 
Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
Dezvoltarea competențelor incluse în Programul de masterat Drept Economic și Vamal este strâns legată de obiectivele 

de dezvoltare durabilă (ODD) 4 (educație de calitate), ODD 8 (muncă decentă și creștere economică), ODD 16 (pace, justiție și 
instituții puternice), ODD 17 (parteneriate entru obiective). Acesta prevede consolidarea angajabilității prin includerea unităților 

de curs (atelierelor) solicitate pe piața muncii, prin activitățile extracurriculare desfășurate, prin crearea rețelelor de interacțiune 

cu angajatorii și experiențele reale pe piața muncii, prin sprijinirea instituțională a masteranzilor în orientarea carierei și pin 

încurajarea mobilității internaționale și a gândirii critice cu privire la experiențele lor de învățare, în ansamblu. Absolventul 
programului de masterat va putea activa în diferite sectoare ale jurisprudenței, în calitate de jurist de înaltă calificare, specializat în domenii înguste, 

interconexate și interramurale din sectorul dreptului economic, atât intern cât și internațional în diverse domenii ale jurisprudenţei, inclusiv din 

Republica Moldova şi din alte state; organizaţii internaţionale interguvernamentale şi non-guvernamentale, în cadrul unei entități publice și / sau 

private, sau ca liber profesionist în domeniul dreptului, specializat în domeniile Programului de Master Drept Economic și Vamal,   Competenţele 

acumulate le vor permite absolvenţilor să se încadreze cu succes inclusiv 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. 
 

Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)  
UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

 

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2020-2021 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 

 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 
PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de 

curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.002 Dreptul şi gestionarea politicilor 

europene.  
Law and Management of European 
Policies 

 
150 

40 110 16 24 - 
Examen 
Exam 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.004 Drept constituţional european  
European Constitutional Law 

150 
30 120 14 16 - 

Examen 
Exam 

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 14 16 - 
Examen 
Exam 

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 14 16 - 
Examen 
Exam 

5 

Total semestrul I / Total Ist semester 900 230 670 92 138 - 6 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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 
 25.12-

07.01* 
03.05-10.05** 01.07-

31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.11** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
22.01 ** 
(sistem 

modular) 

24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
specialitate 

21.11-
23.12** 

Practica de 
cercetare 
Februarie - 

mai 

25.12-
07.01** 

25.04-02.05** - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

5 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 
F.02.O.007 Managementul proiectelor  

Project Management  150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în cadrul 
domeniului dreptului internațional 
Current Research Issues within the 
Training Area 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

S.02.O.009 Dreptul securității naționale 
National Security Law 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

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 
2) European Standards and 
Mechanisms of the Protection of 
Nationals  

 
150 

 
 

90 
 

60 
 

 
60 

 
 

30 
 

30 

 
90 

 
 

60 
 

30 

 
24 

 
 

12 
 

12 

 
36 

 
 

18 
 

18 

 
- 
 
 
- 
 
- 

Examen 
Exam 

5 

  
Stagiu de practică 

 Internship 

 
300 

 
- 

 
300 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Examen 
Exam 

 

10  

Total semestrul II / Total IInd Semester 900 210 690 84 126 - 5 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 440 1360 176 264 - 11 60 

ANUL II / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 
S.03.O.011 Dreptul de azil în Uniunea Europeană 

Refugee Law in the European Union 150 30 120 14 16 - 
Examen 
Exam 

5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de 
master 
Research and  Master Thesis 
Preparation 

750  750 

  - 
Examen 
Exam 

25 

Total semestrul III / Total IIIrd Semester 900 30 870 14 16 - 2 30 
Total anul II / Total IInd Year 900 30 870 14 16 - 2 30 

Total 2700 470 2230 190 280 - 13 90 
 

 
FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 

FINAL EVALUATION FORM 
Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 
Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului public 
Master thesis: Theoretical Applied Research in the Public Law field 

Mai – Iunie 
May - June 

30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ  
INTERNSHIP 

Nr. 
d/o 

Tipul stagiului de practică 
Internship 

An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of hours 

a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Noiembrie – decembrie 
November - December 

10 

 Total   5/300  10 
 
 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  

COURSES FOR FREE CHOICE 
Nr. d/o Denumirea disciplinei 

Title of the discipline 
Anul 
Year 

Sem. 
Sem. 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours a 

week 

Evaluări 
Evaluation 

Nr. de 
credite Nr. 
of credits 

P S L 
1. Drept administrativ european. 

European Administrative Law 
I I 2 1  Examen  5 

2. Dreptul de azil în Uniunea Europeană. 
Refugee Law in the European Union  

I II 2 1  Examen  5 

 Total 2  4 2  2 10 

 
 
 
 

SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII1 
COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 

Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law.  

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Drept Internațional și Instituțional / They are offered to 
graduates from other fields of study who opt for the master's program International and Institutional Law. 
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PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 

PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 
Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

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 

General and specialty didactics 
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 
 
 

 
MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR 

DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE COURSE 

UNITS 
Cod 
Code 

Denumirea unității de curs/modulului 
Title of the course/module  

Finalități de studii 
Study purposes 
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de cunoștințe 
of knowledge 

 

de abilități 
of skills 

de competențe 
of competences 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
F.01.O.001 Protecţia europeană a drepturilor omului. 

European Protection of Human Rights + + + + + + +  + 

F.01.O.002 Dreptul şi gestionarea politicilor europene.  
Law and Management of European Policies + + + +   +  + 

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

drept 
Methodology and Ethics of Research in the 
Field of Law 

+  +   + + + + 

F.01.O.004 Drept constituţional european  
European Constitutional Law + + + + +  + + + 

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 

+ + +  + + + + + 

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  

+ + + + +  +  + 

F.02.O.007 Managementul proiectelor  
Project Management  +  +  + + + + + 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în cadrul 
domeniului dreptului internațional 
Current Research Issues within the Training 
Area 

+  +    +  + 

S.02.A.009 Dreptul securității naționale 
National Security Law +  +  +  +  + 

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 
2) European Standards and Mechanisms of 
the Protection of Nationals  

+  +    +  + 

 Stagiu de practică 
Internship +   + + + + + + 

S.03.O.011 Filosofia dreptului  
Philosophy of Law +    + + +  + 

 Cercetarea și elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation + + + + + + + + + 
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FINALITĂŢI DE STUDIU 
STUDY PURPOSES 
La finalizarea acestui program de studii, studentul va: 
Upon completion of this study program, the student will: 
 

Cunoştinţe 
1.1 Interpreta actele normative ce asigură drepturile şi libertăţile diverselor categorii de persoane într-o manieră 

profesionistă.  
Interpret the normative acts that ensure the rights and freedoms of various categories of people in a professional 
manner. 

1.2 Explica metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene. 
Explain the methods and forms of connection of the national legal orders of the states and of the European Union. 

1.3 Înțelege importanţa ajustării legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi valorile europene şi internaţionale. 
Understand the importance of adjusting the legislation of the Republic of Moldova to European and international 
standards and values. 

Abilităţi 
2.1 Aplica în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în materie de drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului. 
Apply in practice the national, international and European Union regulatory framework on fundamental human 
rights and freedoms. 

2.2 Analiza metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene. 
Analyze the methods and forms of connection of the national legal orders of the states and of the European Union. 

2.3 Propune în situaţii practice de natură conflictuală soluţii corecte, bine motivate şi clare din punct de vedere 

profesionist şi etic. 
Propose in practical situations of a conflicting nature correct, well-motivated and clear solutions from a 
professional and ethical point of view. 

Competenţe 
3.1 Aprecia 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. 
Appreciate the content of the draft normative act within a legal expertise, to provide solutions to improve the process 
of guaranteeing fundamental human rights and freedoms. 

3.2 Evalua şi promova metode şi forme novatorii de asigurare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor diverselor 

categorii de persoane. 
Evaluate and promote innovative methods and forms of ensuring and promoting the rights and freedoms of various 
categories of persons. 

3.3 Conștientiza şi asuma responsabilitate profesionistă pentru activitatea efectuată în calitate de jurist al instituţiei în 
care activează. 
Be aware and assume professional responsibility for the activity performed as a lawyer of the institution in which 
he works. 

 
 
 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
THE  COURSE UNITS  WEIGHT IN THE CURRICULUM 

Componente creditate 
Credited components 

Plan-cadru (90 credite) 
Număr credite (minim-maxim) 

Framework plan (90 credits) 
Number of credits (minimum-maximum) 

Plan de 
învăţământ 
Masterat de 

cercetare 
Număr credite 

Educational plan 
Research Master 
Number of credits 

 științific De profesionalizare 

% credite % credite 

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

Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 

și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 
Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu – 042 Drept, domeniul de 

formare profesională – 0421 Drept. 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 încât competenţele acumulate în cadrul primului 
semestru să 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.  
Programul de master Drept internaţional şi instituţional poartă un caracter novator din considerentul 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 masterandului. În plus, pentru studierea 
jurisprudenţei instanţelor judiciare şi a organismelor internaţionale sunt propuse site-urile acestora.  
 

Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii.  
Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la cunoașterea bazei 

teoretice şi a eticii profesionale în contextual relațiilor dintre state atât la nivel european, cât și international: să interpreteze actele normative ce 

asigură drepturile şi libertăţile diverselor categorii de persoane într-o manieră profesionistă; să explice metodele şi formele de racordare a ordinilor 

juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene; să înţeleagă importanţa ajustării legislaţiei Republicii Moldova la standardele şi valorile 
europene şi internaţionale; să aplice în practică cadrul normativ naţional, internaţional şi al Uniunii Europene în materie de drepturi şi libertăţi 

fundamentale ale omului; să analizeze metodele şi formele de racordare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene; să propună 

în situaţii practice de natură conflictuală soluţii corecte, bine motivate şi clare din punct de vedere profesionist şi etic; 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; să evalueze şi să promoveze metode şi forme novatorii de asigurare şi promovare a drepturilor şi libertăţilor diverselor 

categorii de persoane; să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitate profesionistă pentru activitatea efectuată în calitate de jurist al instituţiei în 

care activează. 
 
Obiectivele programului de studii 
Misiunea şi obiectivele programului de masterat Drept internaţional şi instituţional, formulate în conformitate cu 

principiile Strategiei de dezvoltare a educației, Cadrul Național (CNCRM) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se 

încadrează în misiunea şi obiectivele ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 

2020-2025, Conceptul educațional ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor 

CNCRM și EQF. Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC pentru domeniul drept, prevederile generale pentru 
învățământul de masterat în domeniul drept, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, care promovează 

învățământul şi cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a lungul întregii 
vieți şi integrarea în circuitul național, regional, european şi mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a societății. 

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 

file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Carta%20ULIM.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf
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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. 

 
Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ţinut cont de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor 

(ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și acte normative ULIM, astfel încât Planul de învățământ și conținuturile curriculare 
asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare conform cerinţelor CNCRM și EQF. Programul de master Drept 
internaţional şi instituţional în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM este în continuă inovare/perfecționare, în funcție de 

cerințele pieței educaționale, naţionale şi internaționale. În acest sens, menționăm și racordarea conținutului curricular al programului la tendințele 

pieței educaționale și a muncii din Europa Centrală și de Est, precum și SUA. 
 

Evaluarea așteptărilor sectorului justiției, economic și social  
Cooperarea internaţională reprezintă un proces amplu prin care două sau mai multe state, organizaţii sau instituţii îşi 

organizează şi desfăşoară activitatea într-un anumit domeniu, în scopul realizării unui obiectiv comun. Interdependenţa şi 

motivaţia activismului actorilor internaţionali constituie baza determinării politicii externe a statului, adecvată realităţii obiective 
a ordinii mondiale, în contextul provocărilor globalizării şi procesului de integrare europeană, bazându-se pe studiile teoretico-
analitice. Strategia de pregătire a specialistului în relaţii internaţionale este orientată spre modernizarea şi calitatea pregătirii, în 
corespundere cu creşterea rolului factorului internaţional în dezvoltarea ţării, păstrării potenţialului uman şi implicării sale active 

în procesele moderne la nivelul standardelor europene şi internaţionale, şi se bazează pe următoarele principii: complexitatea 
domeniului relaţiilor internaţionale, fezabilitatea şi diversificarea pregătirii în relaţiile internaţionale, actualizarea pregătirii în 

domeniul relaţiilor internaţionale.  
Necesitatea acestei specializări constă în multidimensionalitatea domeniului de relaţii internaţionale care la etapa actuală 

cuprinde următoarele subdomenii: instituţii şi structuri pentru politica externă, serviciul diplomatic şi consular, instituții de 

asistenţă internaţională, organizaţii internaţionale neguvernamentale, programe şi proiecte internaţionale.  
 

Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățămâna la programul de master Drept internaţional şi instituţional s-a ținut 

cont de recomandările Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți și angajatori, de experiența 

internațională obținută în cadrul întrunirilor mediului academic și al mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ 

conține toate compartimentele necesare pentru pregătirea specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul 
procesului de studii pe semestre/ani de studii; stagiile de practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma 
de evaluare finală a programului de studii; lista unităților de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea 
studiilor superioare la ciclul II; nota explicativă cu prezentarea profilul specialității / domeniului general de studiu și cel particular 

al programului, concretizate în concepția formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări 

pedagogice, competențe-cheie dezvoltate în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu 

ale programului cu cele ale unităților de curs. Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și 

competențe de care are nevoie specialistul pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs 

și ponderea acestora în componenta formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului 
de studiu. Programul de studiu corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta 

presupune, de asemenea, modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care 
se realizează regulamentar, după discuții şi propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 

 
Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Drept internaţional şi instituţional este relevant în raport cu Cadrul Național al Calificărilor/Cadrul 

European al Calificărilor şi asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul vizat, capabili să desfășoare activități profesionale 

în conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. În acest sens ULIM promovează politici de 
comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, organizând întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt 

identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor curriculare. ULIM are încheiate circa 115 de acorduri cu agenți economici 
și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, agenții, departamente etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-
și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul muncii.  

Impactul social şi economic al Programului de masterat Drept internaţional şi instituţional include trei direcții: efectele 

pe termen lung produse de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate și promovarea unor conținuturi 

curriculare inspirate de cele mai recente cercetări, efectele nete - studenți angajați în stagii de practică, efectele programului 

asupra beneficiarilor/absolvenților, reflectate în avizele la planul de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea 
interesului pentru tematica programului prin publicarea rezultatelor cercetărilor realizate de studenți în colaborare cu cadrele 



10 
 

didactice. Calitatea programului de studii este apreciată de organizațiile-partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și 

angajării lor ulterioare, solicită realizarea în comun prin diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul științelor juridice, 
implică studenții și cadrele didactice de la catedră în activități de cercetare-consultare.  
  

Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
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. 
 
Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 

 
 
Aprobat la Şedinţa Catedrei Drept public 
Șef catedră, Postu Ion 
 
 
Avizat de către Comisia pentru Asigurarea Calității  
Președinte, Beneș Olga 
 
 
Aprobat la Consiliul Facultății Drept 
Decan, Lilia Mărgineanu 
 
 
 
Oficiul Suport Academic, ULIM 
Director, Ludmila Zmuncila 
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Rector ______________________ Ilian GALBEN 
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în Educație și Cercetare  
 
“_________”_____________________ 2020 
 
Nr. de înregistrare ____________________ 
 

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 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Program of Study 
 
Nivelul calificării 
Level of qualification 

Nivelul 7 ISCED  
7 ISCED Level 

Domeniul general de studiu 
General field of study 
Domeniul de formare profesională 
Professional formation field  

042 
 
0421 
 

Drept 
Law 
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  ECTS 

Titlul obţinut la finele studiilor 
Conferred Title 
Baza admiterii 
Admission requirements   
 
Limba de instruire 
Language of learning                               

Master în drept 
Master of Law  
Diploma de studii superioare de licență sau un act  
echivalent de studii 
Diploma of Licentiate Higher Education or equivalent  Act of Study 
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 
Grupul de lucru 
Working Group 
 
 

                                                       

Sorbala Mihail, doctor, lector universitar  
 
Rotari Oxana, doctor, conferențiar universitar,   
Golubenco Gheorghe, doctor, profesor universitar 
Sorbala Mihail, doctor, lector universitar. 
 
 
CHIŞINĂU, 2020 
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CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni) UNIVERSITY CALENDAR (in weeks) 

*Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2020-2021 
** Nota: datele, stipulate în calendarul universitar se referă la anul universitar 2021-2022 

 

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMESTRE / ANI DE STUDII 
PLAN OF THE PROCESS OF STUDY BY SEMESTERS / YEARS OF STUDY 

Cod 
Code 

Denumirea unităţii de 

curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore pe 

tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.002 Metodologia cercetării criminologice 
Methodology of the Criminological 
Research 

150 40 110 16 24 - 
Examen 
Exam 

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 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.004 Drept Procesual Penal – probleme de 
perspectivă 
Criminal of Criminal Procedure - 
Problems and Prospects 

150 30 120 12 18 - 
Examen 
Exam 

5 

F.01.O.005 Tehnica încadrării juridice a 

infracţiunilor 
Technique of the Legal 
Classification of Offenses 

150 30 120 12 18 - 
Examen 
Exam 

5 

S.01.O.006 Modul. Actele procesuale în 
acţiunile judiciare penale şi 

contravenţionale 
Procedural Acts in Criminal and 
Contraventional Juridical 
Proceedings 
 

150 30 120 12 18 - 
Examen 
Exam 

5 

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 

Semestrul I 
Ist Semester 

Semestrul II 
IInd Semester 

Iarnă 
Winter  

Primăvară 
Spring  

Vară 
Summer  

Anul I 
Ist Year 

01.09-
24.12* 

15 
săptămâni 

01.02-
20.05* 

15 
săptămâni 

07.10-
24.01* 
(sistem 

modular) 

02.03-
20.06* 
(sistem 

modular) 

 
Practica de 
specialitate 

25.05-
25.06** 

25.12-
07.01* 

03.05-10.05** 01.07-
31.08* 

Anul II 
IInd Year 

12.09-
18.12** 

15 
săptămâni 

- 05.10-
17.12 ** 
(sistem 

modular) 

17.01-31.01 
24.05-18.06 
(Susţinerea 
tezelor de 
master) 

Practica de 
cercetare 

Octombrie-
decembrie 

 25.12-
07.01** 

- - 

TOTAL 
nr. 

săptămâni 

30 
săptămâni 

15 
săptămâni 

3 
săptămâni 

3 
săptămâni 

12 
săptămâni 

5 
săptămâni 

3 
săptămâni 

2 
săptămâni 

9 
săptămâni 
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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 

Total semestrul I / Total Ist semester 900 230 670 92 138 - 6 30 
SEMESTRUL II / IInd SEMESTER 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în 
expertologia juridică 
Current Research Issues within the 
Forensic Enquiry. 

150 50 100 20 30 - 
Examen 
Exam 

5 

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 12 18 - 
Examen 
Exam 

5 

S.02.O.010 Dreptul securității naționale 
National Security Law 150 50 100 20 30 - 

Examen 
Exam 

5 

 Stagiu de practică 
Internship 300  300 - - - 

Examen 
Exam 

10 

Total semestrul II / Total IInd Semester 900 180 720 72 108 - 5 30 

Total anul I / Total Ist Year 1800 410 1390 164 246 - 11 60 

ANUL II / IInd YEAR 

SEMESTRUL III / IIIrd SEMESTER 
S.03.O.011 Asistență juridică internațională în 

materie penală 
International Legal Assistance in 
Criminal Law 
1. Drept penal internaţional 
International Criminal Law 
2. Cooperare in materie de drept 
penal internaţional 
Cooperation in the Sphere of 
International Criminal Law 

150 30 120 12 18 - 
Examen 
Exam 

5 

 Cercetarea şi elaborarea tezei de 
master 

Research and  Master Thesis 
Preparation 

750  750 

  - 
Examen 
Exam 

25 

Total semestrul III / Total IIIrd Semester 900 30 870 12 18 - 2 30 
Total anul II / Total IInd Year 900 30 870 12 18 - 2 30 

Total 2700 440 2260 176 264 - 13 90 
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FORMA DE EVALUARE FINALĂ A STUDIILOR 
FINAL EVALUATION FORM 

Nr. 
d/o 

Forma de evaluare finală a studiilor 
Final evaluation form 

Termene de 
organizare 

Organization 
deadlines 

Nr. de 
credite  

Nr. of credits 

1. Susţinerea tezei de master: Cercetare teoretico-aplicată în domeniul dreptului 
public 
Master thesis: Theoretical Applied Research in the Public Law field 

Mai – Iunie 
May - June 

25 

 
STAGIILE DE PRACTICĂ  

INTERNSHIP 
Nr. 
d/o 

Tipul stagiului de practică 
Internship 

An de 
studii 

Year of 
study 

Semestrul 
Semester 

Durată 

(nr.sapt./nr.ore)  
Number of 

hours a week 

Perioada 
Desfășurării 

Period of development 

Nr. de 
credite 
Nr. of 
credits 

1 Stagiu profesional 
Internship 

I II 5/300 Noiembrie – decembrie 
November - December 

10 

 Total   5/300  10 
 
 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE  
COURSES FOR FREE CHOICE 

Nr. 
d/o 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Anul 
Year 

Sem. 
Sem. 

Numărul de ore 

pe săptămână 
Number of hours a 

week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite  
Nr. of 
credits 

P S L 

1 Metodologia cercetării victimologice 
Methodology of the victimological investigasion 

I I 2 1  Examen  5 

2 Golografia judiciară 
Judicial holography 

I II 2 1  Examen  5 

3 Deventologia 
Deviantology 

I II 2 1  Examen 5 

 Total 3  6 3  3 15 

 
SEMESTRUL COMPENSATOR PENTRU ABSOLVENȚII DE LA ALTE DOMENII DE STUDII1 

COMPENSATORY SEMESTER FOR ABSOLVENTS FROM OTHER STUDY FIELDS 
Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală a dreptului  
General theory of law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.002 Drept constituţional 
Constitutional law 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.003 Drept civil 
Civil law.  

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.004 Drept penal 
Criminal law 

50 100 1 1  Examen 5 

                                                             
1 Sunt propuse absolvenților de la alte domenii de studii, care optează pentru programul de master Științe Penale / They are offered to graduates from other 
fields of study who opt for the master's program Criminal Sciences. 
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Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
Title of the discipline 

Total ore 
Total hours 

Numărul de 

ore pe 
săptămână 
Number of 

hours a week 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation  

Nr. credite 
Nr. of 
credits 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L 

F.01.O.005 Drept procesual civil  
Law of civil procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

F.01.O.006 Drept procesual penal 
Law of criminal procedure 

50 100 1 1  Examen 5 

 Total 300 600 6 6 - 6 30 
 
 

PLANUL PENTRU MODULUL PSIHOPEDAGOGIC (SE SOLICITĂ SUPLIMENTAR) 
PLAN FOR THE PSYCHOPEDAGOGIC MODULE (ADDITIONAL APPLICATION) 

 
Cod 
Code 

Denumirea unităţii de curs/modulului 
Title of the course / module 

Total ore 
Total number of hours 

Număr de ore 

pe tipuri de 
activități 

Nr. of hours by 
types of 
activity 

Forma de 
evaluare 
Form of 

evaluation 

Nr. 
credite 
Nr. of 
credits 

Total Contact 
direct 
Direct 
contact 

Studiu 
individual 
Individual 

study 

C S L/P 

ANUL I 
SEMESTRUL I 

F.03.O.001 Fundamente ale psihologiei 
Basics of Psychology 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

4 

F.03.O.002 Etica pedagogică 
Ethics in Pedagogy 

90 30 60 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

4 

F.04.O.005 Pedagogie 
Pedagogy 

120 30 90 16 14  Examen 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam 

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 
Exam  

3 

 Practica pedagogică 1 – activități 
extracurriculare 
Pedagogical practice 1 - 
extracurricular activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 
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S.05.A.011 Didactica generală și a specialității 
General and specialty didactics 

180 60 120 30  30 Examen 6 

 Practica pedagogică 2 – activități 

curriculare 
Pedagogical practice 2 - curricular 
activities 

450  450    Examen 
Exam 

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 
 
 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU ALE PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR 

DE CURS 
CORRELATION  MATRIX BETWEEN THE STUDY FINALITIES OF THE PROGRAM AND THOSE OF THE 

COURSE UNITS 
 

Cod 
Code 

Denumirea unității de curs/modulului 
Title of the course/module  

Finalități de studii 
de cunoștințe de abilități de competențe 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 
F.01.O.001 Protecţia Europeană a Drepturilor omului 

European Protection of Human Rights +  + + +  + +  

F.01.O.002 Metodologia cercetării criminologice 
Methodology of the Criminological Research 

+  + + +  +  + 

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

drept 
Methodology and ethics of research in the field 
of law 

 + +  + + + +  

F.01.O.004 Drept Procesual Penal – probleme de 
perspectivă 
Criminal of Criminal Procedure - Problems 
and Prospects 

+ +  + +   + + 

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

 + +  + + + +  

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 

+ +  + +  +  + 

F.02.O.007 Managementul proiectelor 
Project Management  + +  + + + +  

F.02.O.008 Probleme actuale de cercetare în expertologia 
juridică 
Current Research Issues within the Forensic 
Enquiry. 

+ + . + +   + + 

S.02.O.009 Problemele executării pedepsei penale în 
contextul integrării europene 
Problems of Executions in Criminal Penalty in 
the context of European integration 

+ +  + +  + +  

S.02.A.010 Dreptul securității naționale 
National Security Law 

+   + + +  + +  

 Stagiu de practică 
Internship          
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S.03.O.011 Modul. Asistență juridică internațională în 

materie penală 
International Legal Assistance in Criminal 
Law 
1. Cooperare în materie de drept penal 
Cooperation in the Sphere of Criminal Law 
2. Drept penal internaţional 
International Criminal Law 

+  + + +  + +  

 Cercetarea și elaborarea tezei de master 
Research and  Master Thesis Preparation          

 
FINALITĂŢI DE STUDIU / STUDY PURPOSES 
La finalizarea acestui program de studii, studentul va: 
Upon completion of this study program, the student will: 

 Cunoştinţe 

1.1 Însuși principiile determinante ale dreptului penal la nivel național și internațional. 
Assimilate the determining principles of criminal law at national and international level. 

1.2 Identifica particularitățile incriminării componențelor de infracțiune prin prisma legislației naționale și a actelor 

internaționale ratificate de Republica Moldova. 
Identify the particularities of criminalizing the components of crime through the prism of national legislation and 
international acts ratified by the Republic of Moldova. 

1.3 Cunoaște atât principiile deontologice generale atribuite profesiei de jurist, cât și principiile specifice anumitor profesii, 
printre care judecător, procuror, avocat ș.a. 
Know both the general deontological principles attributed to the legal profession, as well as the specific principles of 
certain professions, among which judge, prosecutor, lawyer etc. 

 Abilităţi 
2.1 Putea aplica în practică cadrul normativ naţional şi internaţional al dreptului penal şi procesual penal în vederea 

încadrării și calificării obiective a faptelor socialmente periculoase. 
Be able to apply in practice the national and international normative framework of criminal law and criminal 
procedure in order to frame and objectively classify socially dangerous facts. 

2.2 Putea identifica și aplica mecanismele de prevenire și combatere a categoriilor de infracțiuni incriminate în legea penală 

a Republicii Moldova. 
Be able to identify and apply the mechanisms for preventing and combating the categories of crimes incriminated in 
the criminal law of the Republic of Moldova. 

2.3 Realiza studiul juridic sub aspect comparativ în vederea reliefării asemănărilor și deosebirilor dintre legislația națională 

și internațională prin prisma incriminării comportamentului infracțional. 
Carry out the comparative legal study in order to highlight the similarities and differences between national and 
international legislation in terms of criminalizing criminal behavior. 

 Competenţe 
3.1 Identifica metode criminalistice eficiente din practica altor state în vederea implementării acestora în sistemul național 

pentru sporirea ratei de descoperire a infracțiunilor. 
Identify effective forensic methods from the practice of other states in order to implement them in the national system 
to increase the detection rate of crimes. 

3.2 Conștientiza şi asuma responsabilitatea pentru activitatea profesională în domeniul juridic, în vederea identificării celor 

mai eficiente și operative mecanisme de realizare a sarcinilor specifice funcției. 
Be aware and take responsibility for the professional activity in the legal field, in order to identify the most efficient 
and operative mechanisms for performing the tasks specific to the position. 

3.3 Ține cont de practica și recomandările Curții Europene a Drepturilor Omului în vederea îmbunătățirii și optimizării 

aplicării legislației naționale. 
Take into account the practice and recommendations of the European Court of Human Rights in order to improve and 
optimize the application of national legislation. 

 
PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

THE  COURSE UNITS  WEIGHT IN THE CURRICULUM 
Componente creditate 
Credited components 

Plan-cadru (90 credite) 
Număr credite (minim-maxim) 

Framework plan (90 credits) 
Number of credits (minimum-maximum) 

Plan de învăţământ 
Masterat de 

cercetare 
Număr credite 

Educational plan 
Research Master 
Number of credits 

 științific De profesionalizare 

% credite % credite 

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

Descrierea programului de studii (prezentarea succintă a profilului specialității/programului de master, precum 

și a domeniului de formare profesională și domeniului general de studiu) 
Programul de master este orientat spre pregătirea specialiștilor în domeniul general de studiu – 042 Drept, domeniul de 

formare profesională – 0421 Drept. Programul de master „Științe penale” atestă o relevanță practică deosebită, întrucât raporturile 

juridice generate în acest domeniu se referă la un fenomen acut al societății, și anume fenomenul infracțional. În cadrul acestui 
program de master sunt formate și dezvoltate abilitățile și competențele necesare profesionaliștilor calificați în domeniul penal 

și procesual penal, prin prisma unei abordări complexe a particularităților soluționării problemelor aferente. 
Respectivul program de master poartă un caracter novator, deoarece reflectă tendinţele contemporane de abordare a celor 

mai actuale subiecte și probleme atât de către doctrinarii autohntoni, cât și de talie internațională. De asemenea, un rol primordial 
revine și aspectelor practice internaționale și europene, prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, în 

vederea aplicării obiective a legislației de către viitorii profesioniști. 
 
Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 
Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Programul de master „Științe penale” pregătește specialiști de o înaltă 

calificare, care își vor desfășura activitatea în domeniul justiției, atât în sectorul privat, cât și public.  
Absolvenții vor deține cunoștințele, abilitățile și competențele profesionale, specificate în plan, care se referă la cunoașterea bazei 

teoretice, practice şi a eticii profesionale în dreptul penal național și internațional: să însușească principiile determinante ale dreptului penal la nivel 
național și internațional; să identifice particularitățile incriminării componențelor de infracțiune prin prisma legislației naționale și a actelor 

internaționale ratificate de Republica Moldova; să cunoască atât principiile deontologice generale atribuite profesiei de jurist, cât și principiile 

specifice anumitor profesii, printre care judecător, procuror, avocat etc.; să poată aplica în practică cadrul normativ naţional şi internaţional al 

dreptului penal şi procesual penal în vederea încadrării și calificării obiective a faptelor socialmente periculoase; să poată identifica și aplica 

mecanismele de prevenire și combatere a categoriilor de infracțiuni incriminate în legea penală a Republicii Moldova; să realizeze studiul juridic 
sub aspect comparativ în vederea reliefării asemănărilor și deosebirilor dintre legislația națională și internațională prin prisma incriminării 

comportamentului infracțional; să identifice metode criminalistice eficiente din practica altor state în vederea implementării acestora în sistemul 
național pentru sporirea ratei de descoperire a infracțiunilor; să conștientizeze şi să-și asume responsabilitatea pentru activitatea profesională în 

domeniul juridic, în vederea identificării celor mai eficiente și operative mecanisme de realizare a sarcinilor specifice funcției; să țină cont de 

practica și recomandările Curții Europene a Drepturilor Omului în vederea îmbunătățirii și optimizării aplicării legislației naționale. 
Finalitățile Programului de masterat Științe penale, reflectate în planul de învățământ, corespund obiectivelor programului 

de studiu. 
 

Obiectivele programului de studii 
Misiunea şi obiectivele programului de masterat „Ştiinţe penale”, formulate în conformitate cu principiile Strategiei de 

dezvoltare a educației, Cadrul Național (CNCRM) și cadrul European al Calificărilor (EQF), se încadrează în misiunea şi 

obiectivele ULIM, expuse în Carta ULIM, Strategia de dezvoltare instituțională ULIM pentru anii 2020-2025, Conceptul 
educațional ULIM, Conceptul Educațional al facultății. Finalitățile de studii sunt conforme cerințelor CNCRM și EQF/Tuning 

project, EU. Programul este realizat în concordanță cu stipulările CNC pentru domeniul drept, prevederile generale pentru 
învățământul de masterat în domeniul drept, conținute în Concepția educațională a facultății, misiunea ULIM, care promovează 

învățământul şi cercetarea în conformitate cu exigențele unei societăți bazate pe cunoaștere, pe învățarea de-a lungul întregii 
vieți şi integrarea în circuitul național, regional, european şi mondial, contribuind la dezvoltarea durabilă a societății.  

Sarcina primordială a programului de master „Ştiinţe penale” constă în formarea unor specialişti de înaltă calificare în 

domeniul dreptului penal naţional și internaţional, fiind abili să se adapteze în contextul juridic al Republicii Moldova prin prisma 
realității sociale. Însă, o relevanță individuală se acordă aprofundării studiilor în domenii concrete ale dreptului penal, procedurii 
penale, expertologiei judiciare, criminologiei, criminalisticii, deontologiei judiciare, filosofiei dreptului şi metodologiei cercetării 

juridice.  

file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Carta%20ULIM.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/RAPORT%20DE%20EVALUARE%20INTERNĂ%20A%20CALITĂŢII%20(AUTOEVALUARE)%20program%20de%20master%20Business%20Management%20si%20Antreprenoriat/Anexe/Anexe%20Standard%201/Criteriul%201.1/Conceptul%20Educational.pdf
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În acest context, un obiectiv  strategic se referă la formarea abilităților teoretico-practice ale specialiștilor, care în 

perspectivă vor contribui la edificarea în Republica Moldova a unui stat bazat pe principiile democratice recunoscute de 

comunitatea internaţională. 
În contextul procesului de integrare europeană, Republica Moldova trece printr-un proces dinamic de racordare și 

armonizare a legislației naționale la standardele europene. Astfel, orele de curs desfășurate în cadrul programului de master  
„Ştiinţe penale” sunt realizate de practicieni cu renume.  

Programul dat reflectă aspecte actuale ale dreptului penal naţional şi internaţional contemporan, problemele specifice 

fiind abordate sub aspect comparat prin prisma teoreticienilor și practicienilor. În acest sens, programul propune masteranzilor 
un studiu amplu atât a practicii naţionale, cât și a jurisprudenței europene. 
 

Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele internaționale din 

domeniu 
La elaborarea programului de studiu s-a ţinut cont de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor 

(ciclul II – studii superioare de masterat, nivelul 7 ISCED) și actele normative ULIM, astfel încât Planul de învățământ și conținuturile curriculare 
asigură achiziționarea cunoștințelor, abilităților și competențelor necesare conform cerinţelor CNCRM și EQF. Programul de master Științe penale, 

în conformitate cu demersul strategic de dezvoltare a ULIM, este în continuă inovare/perfecționare, în funcție de cerințele pieței educaționale, 

naţionale şi internaționale.  
 

Evaluarea așteptărilor sectorului justiției  
Realitatea socială a Republicii Moldova în sectorul justiție este caracterizată de necesitatea edificării unui sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor 

europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul 
de justiţie. 

În acest context, în cadrul Programului de master Științe penale, masteranzilor le sunt dezvoltate abilitățile și competențele 

necesare în vederea realizării obiectivelor strategice setate pentru sectorul justiției: consolidarea independenţei, responsabilităţii, 

imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc; eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea 

garantării respectării drepturilor omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate; 
ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică eficientă, examinarea 

cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe 
sistemului de justiţie; promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul 

justiţiei; implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil 
dezvoltării durabile a economiei; asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice; 

coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, asigurarea 
dialogului intersectorial. 

 
Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
La proiectarea conținutului planului de învățământ la programul de master Științe penale s-a ținut cont de recomandările 

Consiliului pentru Asigurarea Calității, partenerilor sociali – studenți și angajatori, de experiența internațională obținută în cadrul 

întrunirilor mediului academic și al mobilităților personalului didactic. Planul de învățământ conține toate compartimentele 

necesare pentru pregătirea specialistului în domeniul vizat: calendarul universitar; planul procesului de studii pe semestre/ani de 
studii; stagiile de practică; formele de evaluare finală la unitățile de curs oferite; forma de evaluare finală a programului de studii; 
lista unităților de curs la liberă alegere; minimul curricular necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II; nota 
explicativă cu prezentarea profilul specialității / domeniului general de studiu și cel particular al programului, concretizate în 
concepția formării specialistului (scop, caracteristici, angajabilitate, formare ulterioară, abordări pedagogice, competențe-cheie 
dezvoltate în program) și finalități de studiu preconizate; matricea corelării finalităților de studiu ale programului cu cele ale 
unităților de curs.  

Finalitățile programului de studiu proiectează setul de cunoștințe, abilități și competențe de care are nevoie specialistul 

pentru o inserție profesională eficientă pe piața muncii. Repartizarea unităților de curs și ponderea acestora în componenta 

formativă a planului de învățământ permite realizarea finalităților proiectate ale programului de studiu. Programul de studiu 

corespunde Cadrului Național al Calificărilor, Cadrului European al Calificărilor. Aceasta presupune, de asemenea, 

modernizarea și perfecționarea periodică a planului de învățământ și a conținuturilor curriculare, care se realizează regulamentar, 

după discuții şi propuneri ale structurilor academice și de asigurare a calității ULIM. 
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Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 
Programul de master Științe penale este relevant în raport cu Cadrul Național al Calificărilor/Cadrul European al 

Calificărilor şi asigură plenar pregătirea specialiștilor în domeniul vizat, capabili să desfășoare activități profesionale în 
conformitate cu cerințele pieței muncii și solicitările specifice ale angajatorilor. În acest sens ULIM promovează politici de 

comunicare eficientă cu angajatorii din domeniu, organizând întruniri în cadrul cărora sunt elucidate ofertele educaționale și sunt 
identificate modalități de îmbunătățire a conținuturilor curriculare. ULIM are încheiate circa 115 de acorduri cu agenți economici 

și instituții publice din țară și de peste hotare (ministere, agenții, departamente etc.), în baza cărora studenții au posibilitatea să-
și petreacă stagiile de practică, cu angajarea ulterioară în câmpul muncii.  

Impactul social şi economic al Programului de masterat Științe penale include trei direcții: efectele pe termen lung produse 

de program în Republica Moldova prin pregătirea cadrelor calificate și promovarea unor conținuturi curriculare inspirate de cele 

mai recente cercetări, efectele nete - studenți angajați în stagii de practică, efectele programului asupra beneficiarilor / 

absolvenților, reflectate în avizele la planul de învățământ prezentate de partenerii sociali, sporirea interesului pentru tematica 
programului prin publicarea rezultatelor cercetărilor realizate de studenți în colaborare cu cadrele didactice. Calitatea 
programului de studii este apreciată de organizațiile-partenere, care oferă posibilitatea stagierii studenților și angajării lor 

ulterioare, solicită realizarea în comun prin diferite modalități a instruirii specialiștilor în domeniul științe juridice, implică 

studenții și cadrele didactice de la catedră în activități de cercetare-consultare.  
  

Angajabilitatea absolvenților în câmpul muncii 
Absolventul programului de masterat „Ştiinţe penale”, care a promovat integral programul şi care a obţinut calificarea de 

master în drept, are o posibilitate vastă de angajare atât în câmpul muncii al Republicii Moldova, cât și cel european. 
Profesiile ce pot fi exercitate de către absolvenții respectivului program de master sunt: avocat; consilier juridic; judecător; 

procuror; ofițer de urmărire penală; asistent judiciar; grefier; consultant al procurorului; executor judecătoresc; expert judiciar; 
consilier de probațiune; specialist in autoritățile publice centrale și locale. 

 
Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului program de studii 
Titularul diplomei de master are acces la Ciclul III QF-EHEA / nivelul 8 EQF - studii superioare de Doctorat. 

 
 
Aprobat la Şedinţa Catedrei Drept public 
Șef catedră, Postu Ion 
 
 
Avizat de către Comisia pentru Asigurarea Calității  
Președinte, Beneș Olga 
 
 
Aprobat la Consiliul Facultății Drept 
Decan, Lilia Mărgineanu 
 
 
Oficiul Suport Academic, ULIM 
Director, Ludmila Zmuncila 

 
 

 


