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CALENDARUL UNIVERSITAR / ACADEMIC CALENDAR 

Nr.d

/o 

Anul de 

studii 

 

Activităţi didactice 

 

Sesiuni de examene 

 Stagii de 

practica 

 

 Vacanţe 

Vacation 

 

Sem.I Sem.II Iarnă 

 

Vară 

 

Iarnă 

 

Primăvară 

 

Vară 

 

1 Anul I 

2017-2018 

11.09-
24.12.2017 

(15 săptămâni) 

 

29.01.2017-
15.04.2018 

(10 săptămâni) 

 

08.01.2018-
28.01.2018 

(3 săptămâni) 

 

22.05.2018-
10.06.2018 

(3 săptămâni) 

 

16.04.2018-
20.05.2018 

     5săptămâni) 

25.12.2017-
08.01.2018  

(2 săptămâni) 

 

Paşti 
01.04.2018-

09.04.2018  

(1 săptămână) 

25.06.2018-
31.08 

.2018(10 

săptămâni) 
 

2 Anul II 

2018-2019 

10.09.2019- 

23.12 .2019 
(15 săptămâni) 

08.01.2019-

07.04.2019 
(10 săptămâni) 

08.01.2019-

27.01.2019 
(3 săptămâni) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

I. CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT / 

Program Content 

Cod 

Code 

Denumirea unităţii de 

curs 

Course unit title 

Total 

Ore / 

Total 

hours 

Inclusiv / Including Numărul de ore pe 

săptămînă / 
Hours/week 

Forma 

de 

evaluare/ 

Type of 

final 

assessme

nt 

Credite / 

Credits 

Contact 

Direct / 

Direct 

contact 

Lucru 

Individual /  

Individual 

work 

Curs / 

lecture 

Seminar / 

seminars  

Semestrul  I / Semester I 
S.01.O.01 Drept succesoral / 

Inheritance Law 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S.01.A.02 

S.01.A.03 
Regimuri matrimoniale / 

Protecția copiilori 

minori / Matrimonial 

Regimes / Protection 

of minors 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F.01.O.04 Teoria generală a 

dreptului civil / General 

Theory of Civil Law 

300 60 240 2 2 Ex. 10 

S.01.O.05  

 
Dreptul societăţilor 

comerciale / Companies 

Law 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S.01.O.06 

 
Răspunderea delictuală 

în dreptul civil / Tort 

Law in Civil Law 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

 Total 900 240 660 10 6 5E 30 

Semestrul II  / Semester II 

F.02.O.07 Problemele dreptului 

civil la etapa actuală 

(partea specială) / 

Current Problems of 

Civil Law (Special 

Part) 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

F.02.O.08 Principiile fundamentale 

ale dreptului de 

proprietate / 

Fundamental 

Principles of 

Ownership 

150 40 110 2 2 Ex. 5 



S.01.A.09 
S.01.A.10 

Reprezentarea şi 

mandatul în dreptul civil 

/ Intermedierea în 

dreptul civil / 

Representation and 

Mandate in Civil Law / 

Intermediation in 

Private Law 

150 40 110 2 2 Ex.. 5 

S.02.O.11 Calificarea raporturilor 

contractuale / Theory of 

Civil Contracts 

150 40 110 2 2 Ex 5 

S.02.O.12 Stagiu de practică / 

Internship 

300  300   Ex. 10 

 Total / TOTAL 900 160 740 8 8  30 

 Total anul I / TOTAL 

YEAR I 
1800 400 1400 18 14  60 

Semestrul  III / Semester III 

 Teza de master /  

Master Thesis 

900  900    30 

 Total anul I și II / 
TOTAL: YEAR I AND 

YEAR II 

2700 400 2300 18 14  90 

 

LISTA CURSURILOR LA LIBERĂ ALEGERE /  

LIST OF COURSES FOR FREE CHOICE 

Denumirea unităţii de curs / 

Course unit title 

Total Ore / 

Total hours 

Inclusiv / Including Forma 

de evaluare/ 

Type of final 

assessment 

Nr. credite / 

Credits 

Contact 

Direct / 

Direct 

contact 

Lucru 

Individual /  

Individual 

work 

Modulul psihopedagogic / Psycho-

pedagogical module 
300 4 240 Examen 10 

Actele de administrare în cadrul 

raporturilor juridice de muncă /  
Administrative acts in the legal 

employment relationships 

150  40  110   Examen 5 

Total 450     1 15 

         

 

Descrierea finalităţilor de studii şi a competenţelor acumulate în cadrul studiilor  

1. Abilitatea de a se orienta în multitudinea de acte normative (naţionale şi internaţionale) 

relevante materiilor studiate şi de a selecta normele juridice aplicabile faptelor şi 

situaţiilor concrete; 

2. Abilitatea de a elabora şi recomanda strategii de soluţionare a litigiilor civile, comerciale, 

de contencios administrativ atât pe cale extrajudiciară (mediere, arbitraj) cât şi pe cale 

judiciară; 

3. Abilitatea de a elabora proiecte de documente juridice de complexitate mică şi medie ce 

se referă la materia studiată în cadrul disciplinelor de studii ale programului de master 

“dreptul civil”; 

4. Abilitatea de a pregăti pricinile civile, comerciale şi de altă natură de examinare în 

instanţa de fond, de apel, de recurs, precum şi întocmirea actelor procesuale relevante 



(cereri de chemare în judecată, a referinţe, cereri de apel, de recurs etc.) şi a reprezenta în 

instanţă beneficiarii de servicii juridice; 

5. Aptitudinea de căutare a practicii judiciare (extrajudiciare) relevante aplicabilă situaţiilor 

juridice specifice domeniilor de activitate ce sunt studiate în cadrul programului de 

master “dreptul civil”; 

6. Abilitatea de a organiza proceduri de înregistrare (constituire, modificare, reorganizare 

etc.) a persoanelor juridice, a bunurilor şi a actelor juridice în registrele publice (bunuri 

imobile, valori mobiliare, obiecte ale proprietăţii intelectuale);  

7. Aptitudinea de a activa în echipă, de a se adapta condiţiilor de activitate imprevizibile şi 

aşi perfecţiona abilităţile de comunicare cu partenerii, cu sau fără aplicarea tehnologiilor 

informaţionale; 

8. Aptitudinea de a elabora note informative şi mici referate ştiinţifice în care să fie supuse 

analizei concepte, teorii, fenomene şi situaţii juridice la disciplinele studiate în cadrul 

programului de master “dreptul civil”;  

 

 

Corelaţia finalităţilor de studiu şi competenţelor / 

Correlation of learning outcomes and competencies 

 

Codul 

disciplinei 

/ Code of 

discipline 

Denumirea disciplinei / Name of the 

discipline 

Cre

dite 

/ 
Credi

ts 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S.01.O.01 Drept succesoral / Inheritance Law 5 + +  +  +   
S.01.A.02   

S.0.A.03 
Regimuri matrimoniale / Protecția copiilori minori / 

Matrimonial Regimes / Protection of minors 

5 +  +  +  + + 

F.01.O.04 Teoria generală a dreptului civil / General Theory 

of Civil Law 

10 + + + +  +  + 

S.01.O.05 Dreptul societăţilor comerciale / Companies Law 5  + +  +   + 
S.01.O.06 Răspunderea delictuală în dreptul civil / Tort Law 

in Civil Law 

5   +  +  + + 

F.02.O.07 Problemele dreptului civil la etapa actuală (partea 

specială) / Current Problems of Civil Law 

(Special Part) 

5 +  + +  +  + 

F.02.O.08 Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate 

/ Fundamental Principles of Ownership 

5 +  +  + + + + 

S.02.A.09   

S.02.A.10 
Reprezentarea şi mandatul în dreptul civil / 

Intermedierea în dreptul civil / Representation and 

Mandate in Civil Law / Intermediation in 

Private Law 

5 +   +  + + + 

S.02.O.11  Calificarea raporturilor contractuale / Theory of 

Civil Contracts 

5  +  +   +  

 

 

Notă explicativă 

la programul de master MP „Drept civil” 

 

Programul de master la “dreptul civil” se califică ca o specializare în drept şi are ca 

principal obiectiv formarea juriştilor cu aptitudini profesionale respectabile care ar putea presta 

servicii juridice calificate. Programul îşi are fundamentul în Planul strategic al USM pentru anii 



2016-2020, realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi consolidarea ofertei 

educaţionale.  

Programul este destinat absolvenţilor facultăţilor de drept ciclul I (studiu de licenţă de 4 

ani), pentru acumularea de cunoştinţe suplimentare, formarea de abilităţi speciale cu aplicare 

practică în scopul facilitării integrării acestora în viaţa profesională. El permite însuşirea 

principiilor şi regulilor avute în vedere în activitatea de consultanţă şi reprezentare în litigiile din 

domeniile: civil, comercial, succesoral, notarial şi în alte domenii ale dreptului privat şi/sau 

public. 

Programul de master la dreptul civil este un program fundamental pentru pregătirea 

profesională aprofundată, dat fiind faptul că orice jurist este obligat să dispună de cunoştinţe 

speciale, care sunt necesare zi de zi pe durata vieţii oricărui cetăţean. 

Economia Republicii Moldova care parcurge o etapă destul de largă şi deficilă de tranziţie 

de la economia centralizată, planificată, la economia de piaţă, care presupune permanente căutări 

şi propuneri de soluţii noi, reale şi viabile, necesare atingerii scopurilor vitale ale societăţii. 

Aceste momente sunt dictate şi de faptul aprobării noului Cod Civil al Republicii Moldova, care 

acreat o temelie juridică trainică pentru raporturile juridice civile din societate. 

 Dreptul Civil ocupă un loc deosebit în relaţiile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre 

cetăţeni şi stat, dintre cetăţeni şi diferite organizaţii de stat, obşteşti, cooperative şi altele, dintre 

însuşi persoanele juridice în raporturile contractuale şi altele. 

Dreptul Civil este o ramură de drept, o ramură de ştiinţă care se ocupă cu studierea şi 

reglementarea juridică a raporturilor de proprietate, de stabilirea statutului juridic al persoanelor 

fizice şi juridice, de reglementare a raporturilor contractuale, necontractuale, succesorale, legate 

de drepturile de autor a operelor de literatură, ştiinţă şi artă, de drepturile patrimoniale şi 

nepatrimoniale ale deţinătorilor de patente asupra invenţiilor, mărcilor comerciale etc. 

Masteratul propus în domeniul Dreptului civil are misiunea de astudia toate aceste 

raporturi în dinamică, în permanentă dezvoltare şi desfăşurare. 

Juriştii specialişti în Dreptul Civil, care sunt bine dotaţi cu cunoştinţe practice şi teoretice 

sunt solicitaţi pe piaţa muncii, dat fiind faptul că persoanele fizice şi juridice, în viaţa lor 

cotidiană au permanent nevoie de asistenţă juridică în raporturile civile. Specializarea „dreptul 

civil” impune studierea aprofundată a raporturilor juridice de mare complexitate pentru a 

evidenţia lacunele existente în legislaţie, de a analiza practica judecătorească în domeniile 

studiate şi a pregăti audienţii pentru a face faţă eventualelor situaţii juridice ce provoacă litigii, 

orientându-i spre rezolvarea problemelor practice cu care persoanele fizice şi juridice se 

confruntă. Competenţele şi abilităţile ce se formează în cadrul programului sunt necesare în 

diverse domenii de activitate, în special, pentru activitatea în instanţele de judecată, notariat, 

persoane juridice de drept publica şi de drept privat, precum şi în alte domenii care au nevoie de 

cunoştinţele juriştilor pentru a face faţă provocărilor de înaltă complexitate dintr-o piaţă 

concurenţială şi pentru a asigura ordinea de drept necesară într-o societate democratică. 

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt, 

care cuprinde următoarele trasee. Pe lîngă cursurile fundamentale, de orientare verticală, menite 

să fortifice competenţe generale şi de perfecţionare competenţele de învăşare independentă şi de 

cercetare, programul oferă o serie de cursuri speciale, care vor dezvolta competenţele 

instrumentale, specifice domeniului de formare profesională şi progarmului propus. 

Competenţele titlului de masterat sunt dezvoltate, prin cursurile speciale, cu orientare 

profesională, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor 

obţionale, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sitemice specifice ciclului. 

Programul de masterat la Drept Civil este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale 

şi profesiuonale din această cauză este programat spre realizare a o serie de lucrări individuale, 

practice, de aplicare în practică a cunoştinţelor pe domeniul de specializare. 

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, punîndu-se pe 

examinarea competenţelor de cercetare şi de lucru autonom şi  în domeniul relaţiilor 

patrimooniale şi nepatrimoniale civile. Masteranzii vor da lucrări individuale de analiză a 



speţelor din practică şi vor demonstra deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. 

Atît lucrările individuale, cît şi stajul de practică vor fi evaluate din abilităţilor, şi anume: de a 

formula propuneri practice, a aplica metodele selectate, a analiza acte normative şi practica 

judiciară aplicăndu-le adecvat în practică. 

În final, putem afirma că programul “dreptul civil” realizează obiectivele sale prin: 

-  formarea competenţelor necesare în aplicarea profesională a normelor juridice ce 

reglementează diferite domenii ale vieţii sociale; 

- dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi manageriale ale absolvenţilor care le va permite să 

activeze la nivel decizional în cadrul echipelor de lucru în domeniul specializărilor juridice; 

- creşterea potenţialului individual al fiecărui auditor de a administra procese judiciare, de a 

elabora proiecte de acte normative, acte corporative, contracte, procese verbale, note 

informative etc.; 

- formarea unor abilităţi începătoare de cercetare în domeniul jurisprudenţei, şi provocarea 

auditorilor la investigarea unor probleme juridice contradictorii cu elaborarea şi 

recomandarea unor soluţii; 

- asigurarea unor condiţii optime de formare a viitorului specialist, inclusiv a unui 

profesionist cu o înaltă ţinută morală.    

 

 

 

 


