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CALENDARUL UNIVERSITAR 

 

Nr. 

d/o 

Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice 

Sesiuni de 

examinare 

Practica  Vacanţe  

Sem.I Sem.II Iarnă Vara   Iarnă 

 

Primă

vară  

Vară  

1 Anul I 15 15 2 2  3 1 10 

2 Anul II 10 15 2 2 5 3 1  

 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Semestrul I 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Con

tact 

dire

ct 

Stud

iu 

indi

vidu

al 

C 

 

S 

 

L/P  

 

 

 

F01O 01  Teoria generală a 

statului şi dreptului 

300 60 240 30 30  Ex. 10 

F01O 02 Dreptul constituţional 150 45 105 30 15  Ex. 5 

F01O 03 Drept administrativ 150 45 105 30 15  Ex. 5 

S01O 04 Dreptul 

financiar(partea 

generală) 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

S01O 05 Drept bancar(partea 

generală) 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

Total 900 240 660 150 90  5 30 



 

 

 

 

 

Semestrul II 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Con

tact 

dire

ct 

Stud

iu 

indi

vidu

al 

C 

 

S 

 

L/P  

 

 

 

F 02 O 06 Managementul şi 

deontologia juridică 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

S 02 O 07 Dreptul bancar (partea 

specială) 

300 60 240 30 30  Ex. 10 

S 02 O 08 Controlul financiar/  

Datoria publică, 

garanţia de stat şi 

recreditarea de stat 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

S 02 O 09 Drept financiar 

comunitar şi 

internaţional 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

S 02 A 10 

 

 

S 02 A 11 

Drept bugetar/ 

Managementul 

finanţelor publice 

locale  

Problemele teoretico-

practice în cadrul 

răspunderii pentru 

încălcarea legislaţiei 

bancare 

150 45 105 30 15  Ex. 5 

Total 900 240 660 150 90  5 30 



 

 

 

 

Semestrul III 

 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Con

tact 

dire

ct 

Stud

iu 

indi

vidu

al 

C 

 

S 

 

L/P  

 

 

 

F 03 O 12 Comunicarea juridică 

profesională 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

S 03 A 13 Reglementarea 

juridică a impozitelor 

şi taxelor 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

S 03 A 14 Drept bancar 

comunitar şi 

internaţionar 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

S 03 A 15 

 

S 03 A 16 

Dreptul achiziţiilor 

publice/Dreptul 

valutar 

Statutul juridic al 

organelor de activitate 

financiară a 

statului/Gestiunea 

valorilor mobiliare de 

stat 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

 Stagii de practică 300  300    Ex. 10 

Total 900 160 740 120 40  5 30 



 

 

 

 

 

Semestrul IV 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Con

tact 

dire

ct 

Stud

iu 

indi

vidu

al 

C 

 

S 

 

L/P  

 

 

 

 Teza de master 900  900     30 

 Total 3600 640 2960 420 240   120 

Disciplini la libera alegere 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de activităţi 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Con

tact 

dire

ct 

Stud

iu 

indi

vidu

al 

C 

 

S 

 

L/P  

 

 

 

 Drept bancar 

comparat 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

 Dreptul contabil 150 40 110 30 10  Ex. 5 

 Drept financiar 

comparat 

150 40 110 30 10  Ex. 5 

 Modulul 

psihopedagogic 

300 60 240 30 30  Ex. 10 



NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Scopul programului de master Drept finaciar şi bancar constă în formarea de 

competenţe în domeniul activităţii financiare şi bancare, precum şi formarea unui nucleu de 

cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din 

planul de învăţămînt din domeniul dreptul financiar şi bancar şi vor identifica priorităţile 

aplicării în practică a cunoştinţelor ştiinţifice acumulate în rezultatul studiului efectuat.  

Necesitatea în programul de master „Drept financiar şi bancar” rezultă din faptul că în 

prezent Universitatea de Stat din Moldova, care are programe de master în alte domenii de 

cercetare decât cele absolvite de potenţialii masteranzi, nu au program în domeniul activităţii 

financiare şi bancare. Acest program este destinat în prioritar absolvenţilor Facultăţilor de 

Busines şi adminitrarea afacerilor; Economie generală; Relaţii economice internaţionale; 

Cibernetică, statistică şi informatică economică; Finanţe; Contabilitate şi altor facultăţi de ştiinţe 

economice cât şi tuturor celor interesaţi de acest domeniu destul de important pentru fiecare. 

Acest program de master este destinat nu numai absolvenţiolor specialităţilor menţionate ci şi 

tuturor absolvenţilor altor facultăţi decât Facultatea de Drept. 

Astfel, programul de Master Drept financiar şi bancar format în mod desfăşurat pe 

parcursul a a 4 semestre urmăreşte formarea concepţiilor teoretice doctrinare, cât şi practico-

aplicative în domeniul dreptului financiar şi bancar printre masteranzi şi tinerii specialişti în 

domeniu.  

Masterul la specializarea Drept financiar şi bancar, de asemenea, urmăreşte 

perfecţionarea standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a metodelor de predare, prin 

şcolarizarea atât a cadrelor didactice implicate în programul de master, cât şi asupra specialiştilor 

practicieni care activează în domeniul dreptului, deşi nu dispun de licenţa în drept.  

Programul include patru componente principale: cursurile (120 de credite), stagiul practic 

şi teza de master. Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte teoretico-ştiinţifice, cât şi 

spectrul practico-aplicativ, îmbinând aspecte teoretice cu cele practice-aplicative cu privire la 

evoluţia dreptului financiar şi  bancar, cât şi a activităţii bancare, fiind aplicate ca un concept 

integru, determinând şi rolul acestora într-o societate democratică contemporană. În programul 

de 120 credite sunt incluse următoarele cursuri: semestrul I – Teoria generală a dreptului; Drept 

constituţional; Dreptul administrativ; Drept financiar(partea generală); Drept bancar(partea 

generală); semestrul II – Managementul şi deontologia  juridică; Drept bancar(partea specială); 

Controlul financiar/Datoria publică, garanţia de stat şi recreditarea de stat; Drept financiar 

comunitar şi internaţional; Drept bugetar/ Managementul finanţelor publice locale; Probleme 

teoretico-practice în cadrul răspunderii pentru încălcarea legislaţiei bancare;  semestrul III – 

Comunicarea juridică profesională; Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor;  Drept 

bancar comunitar şi internaţional; Dreptul achiziţiilor publice/Dreptul valutar; Statutul juridic al 

organelor de activitate financiară a statului/Gestiunea valorilor mobiliare de stat; semestrul IV – 

teza de master. 

Programul în cauză va oferi cursuri opţionale Drept bancar comparat; Dreptul contabil; 

Dreptul finaciar comparat pentru a da posibilitate masteranzilor să aleagă subiectele de interes şi 

direcţii de specializare şi dezvoltare.  

Stagiul practic va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în domeniul 

financiar şi bancar, în cadrul atât al instituţiilor de drept naţionale, cât şi a celor internaţionale 

interesate în oferirea locurilor pentru stagiile de practică în domeniu.  

Teza de master va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea 

conducătorului ştiinţific, care dispune de grad ştiinţific în domeniu.  



Programul va include profesori cu grad ştiinţific cât şi practicieni de la Departamentul 

Drept Public, de la alte departamente, acoperind un spectru larg de subiecte interdepartamentale. 

Profesorii vor fi încurajaţi să utilizeze metode şi tehnici interactive de predare a cursurilor 

teoretice, cât şi celor practice, îmbinând în mod reuşit concepţiile teoretice cu activitatea 

practică, aplicând pe perioada efectuării practicii cunoştinţele acumulate în auditoriu în cadrul 

instituţiilor financiare şi bancare ale statului. 

Programul de master de 120 credite, conform programului elaborat, este destinat 

absolvenţilor altor facultăţi decât cea de Drept, prioritar absolvenţilor Facultăţilor de Ştiinţe 

Economice, pentru specialiştii Ministerului Finanţelor, Curţii de Conturi, Inspecţiei Financiare, 

Băncii Naţionale cât şi tuturor specialiştilor din cadrul organelor de ocrotire a normelor de drept. 

Absolvenţii programului de master Drept financiar şi bancar 120 credite sunt formaţi 

pentru a presta următoarele tipuri de activităţi: 

 

Ocupaţii tipice pentru 

masteranzi: Domeniile de 

specializare 

Categorii/grupuri de profesii 

pe domenii de activitate 

(potrivit Clasificatorului 

ocupaţiilor în vigoare în 

RM) 

Lista profesiilor conform 

specializării  

 

Drept financiar şi bancar 

 

Conducători în domeniul 

administrativ 

Conducători în domeniul 

financiar 

Ministru şi viceminiştrii 

Finanţelor 

Şef şi adjunct al Curţii de 

Conturi 

Şef şi adjunct al Inspecţiei 

Financiare 

Guvernator şi Viceguvernator 

al Băncii Naţionale 

Director al băncii comerciale 

 Personal mediu din serviciul 

public 

Inspectori pentru acordarea de 

licenţe, permise şi autorizaţii 

Inspectori de poliţie şi 

detectivi 

Specialişti în Ministerul 

Finanţelor 

Specialişti în cadrul Curţii de 

Conturi 

Specialişti în cadrul Băncii 

Naţionale 

Specialişti în cadrul 

instituţiilor financiare 

Specialişti în cadrul 

instituţiilor de creditare 

 Alţi specialişti în domeniul 

juridic şi social 

Specialişti în domeniul juridic 

şi asimilaţi 

Alt personal în cadrul 

Ministerului Finanţelor 

Alt personal în cadrul Curţii 

de Conturi 

Alt personal în cadrul 

Inspecţiei Financiare 

Alt personal în cadrul Băncii 

Naţionale. 

 

 Lucrători în servicii de 

protecţie 

Poliţişti  

 

Poliţişti în cadrul Secţiei de 

combatere a fraudelor 

economice 



FINALITĂŢILE PROGRAMULUI DE MASTERAT DREPT FINANCIAR ŞI BANCAR 

Competenţe generale:  

- cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul jurisprudenţei 

financiare şi bancare, care să asigure o abordare originală în dezvoltarea sau aplicarea lor în 

contextul cercetării;  

- aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică a Ministerului 

Finanţelor, Curţii de Conturi, Inspecţiei Financiare, Băncii Naţionale şi a băncilor comerciale 

etc.;  

- elaborarea judecăţilor pe baza informaţiilor incomplete şi a cadrului legislativ financiar-bancar 

limitat şi demonstrarea inovaţiei în contextul de muncă şi de studii imprevizibile;  

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

financiar-bancar naţional şi a dreptului financiar-bancar internaţional şi european;  

- luarea motivată a deciziilor şi hotărârilor juridice în domeniu;  

- elaborarea proiectelor de studiu independent şi de activitate profesională autonomă în domeniul 

dreptului financiar şi a activităţii bancare. 

 

Competenţe specifice:  
- cunoaşterea situaţiilor de coliziune şi carenţă ale domeniului dreptului financiar şi bancar;  

- utilizarea celor mai avansate şi recente elaborări şi interpretări ale raporturilor juridice 

financiare şi bancar şi a normelor de drept financiar şi bancar;  

- demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate în domeniul 

dreptului şi activităţii financiare şi bancare;  

- elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept financiar şi bancar prin utilizarea noilor 

cunoştinţe;  

- utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii juridice financiare şi 

bancar a comunităţii;  

- interpretarea normelor juridice de drept financiar şi bancar şi a altor norme juridice conexe;  

- proiectarea de activităţi practice autonome în domeniul dreptului financiar şi bancar;  

- capacitatea de întocmire a actelor juridice bancare;  

- prognozarea evoluţiei dreptului financiar şi bancar în contextul dezvoltării economice, politice, 

sociale, culturale a societăţii contemporane;  

- demonstrarea inovaţiei în contextul de muncă şi de studii imprevizibile;  

- elaborarea judecăţilor pe baza informaţiilor incomplete şi a cadrului legislativ limitat;  

- demonstrarea capacităţii de a aplica metode de efectuare a controlului financiar;  

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

financiar şi bancar;  

- acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept financiar şi bancar şi a relaţiilor 

interpersonale; 

 - determinarea lacunelor în domeniul financiar şi bancar şi formularea iniţiativelor în vederea 

adoptării noilor norme de drept;  

- cunoaşterea şi aplicarea normelor juridice care stau la baza înfăptuirii statisticii financiare şi 

bancare naţionale. 

 


