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CALENDARUL ACADEMIC 
 

Nr. d/o Anul de studii 
Activități didactice Sesiuni de ex. Stagii de 

practică 

Vacanțe 

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară 

1 Anul I (2017-2018) 

11.09.17 29.01.17 08.01.18 22.05.18 16.04.18 25.12.17 01.04.18 25.06.18 

24.12.17 15.04.18 28.01.18 10.06.18 20.05.18 08.01.18 09.04.18 31.08.18 

15 săpt. 10 săpt. 3 săpt. 3 săpt. 5 săpt. 2 săpt. 1 săpt. 10 săpt. 

2 Anul II (2018-2019) 

10.09.19   08.01.19           

23.12.19 - 27.01.19 - - - - - 

15 săpt.   3 săpt.           

 

 



CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

 

Semestrul I 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

Sem  

 

 

 

F 01 O 01 Managementul şi 

deontologia juridică/ 

Comunicarea juridică 

profesională 

 

Legal management 

and deontology/  / 

Legal professional 

communication 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F 01 O 02 Cadrul organizațional 

juridic al securității 

informaționale/Asigur

area recurității 

informaționale: 

aspecte tehnice 

 

Legal organizational 

framework of  

informational 

security/ Providing 

information 

recurrence: technical 

aspects 

300 60 240 2 2 Ex. 10 

S 01 O 03 Introducere în dreptul 

informational 

 

Introduction in 

informational law 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 01 O 04 Protecția dreptului de 

autor în domeniul 

informațional 

 

Protection of personal 

data  

150 45 105 2 1 Ex. 5 



S 01 A 05 

 

 

 

S 01 A 06 

Dreptul mass-media/ 

Guvernarea  

electronica 

 

Mass-media law / 

Electronic governance 

 

Reglementarea 

internetului 

 

Internet regulation 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

Total 900 240 660 10 6 5 30 

Semestrul II 

 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 02 O 07 Contravenții în 

domeniul 

informațional/Infracț

iuni în domeniul 

informațional 

Infringements in the 

information field/ 

Informational crimes 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 08 Investigarea 

încălcărilor din 

domeniul 

informațional 

Investigating 

violations in the 

information field 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 09 Comerțul electronic și 

fiscalitatea on-

line/Securitatea 

națională și accesul la 

informație 

Electronic commerce 

and online taxation / 

150 40 110 2 2 Ex. 5 



 

  

 

STAGIILE DE PRACTICĂ 

Nr. d/o Stagiile de practică  Sem.  
Săptămâni 

 

Ore 

 

Perioada 

 

Număr de credite 

 

1.  
Practica de producţie 

Production Practice 
II 5 300  10 

2.  
Practica de cercetare 

Research practice 
III 15 900  30 

National security 

and access to 

information 

S 02 A10 

 

 

 

 

S 02 A11 

 

Protecția datelor cu 

caracter personal 

Protection of 

copyright in the 

information domain 

 

Reglementarea 

normativ juridică a 

utilizării sistemelor 

informaționale 

Legal regulation of 

the use of 

information systems 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

 Practica de producţie 

Production Practice 

300  300   Ex. 10 

Total 900 160 740 8 8 5 30 

Semestrul III 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

 Teza de master 

 

Master thesis 

900  900    30 

 Total 2700 400 2300 18 14  90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Lucrul 

individ

ual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 02 A12 Standarte şi 

reglementări 

informaţionale 

internaţionale 

 

Standards and 

international 

information 

regulations 

 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A 13 Autorităţi implicate în 

activitatea din 

domeniul 

informaţional: drepturi 

şi obligaţii 

 

Authorities involved in 

information activities: 

rights and obligations 

 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 03 A 14 Modulul 

psihopedagogic: 

modulul pedagogic, 

modulul psihologic, 

didactica disciplinei 

 

The psycho-

pedagogical module: 

the pedagogical 

module, the 

psychological module, 

the didactics of the 

discipline 

1800 900 900 2 2 Ex. 60 



PRERICHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ALE DOMENIULUI DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

F01O 01 Teoria generală a 

dreptului 

General theory of law 

180 60 120 2 2 E 10 

F01O 02 Drept constituţional 

Constitutional law 

180 45 135 2 1 E 5 

F01O 03 Drept civil. Partea 

generală 

Civil law. General 

part 

180 45 135 2 1 E 5 

F01O 04 Dreptul penal. Partea 

generală  

Criminal law. General 

part 

180 45 135 2 1 E 5 

F01O 05 Dreptul internațional 

public 

Public international 

law 

 

180 45 135 2 1 E 5 

Total  900 240 660 10 5 30 



MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU 

CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS 

Unităţi de curs / Finalităţile 

de studio 

Cod Nr. 

cr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Managementul şi deontologia 

juridică/Comunicarea juridică 

profesională 

Legal management and 

deontology/Legal 

professional communication 

F 01 O 01 5   +  +    

Cadrul organizațional juridic 

 al securității informaționale/  

Asigurarea recurității 

informaționale: aspecte 

tehnice 

Legal organizational 

framework of informational 

security /Providing 

information recurrence: 

technical aspects 

F 01 O 02 10 + + + + + +   

Introducere în dreptul 

informațional 

Introduction in informational 

law 

S 01 O 03 5 + +     +  

Protecția dreptului de autor în 

domeniul informațional 

Protection of copyright in the 

information domain 

S 01 O 04 5  +     +  

Dreptul mass-

media/Guvernarea electronica 

Mass-media law 

/ Electronic governance  

 

S 01 A 05 5 + +     + + 

Reglementarea 

internetuluiInternet 

regulation 

 

S 01 A 06 5 + +     +  

Contravenții în domeniul 

informațional/Infracțiuni în 

domeniul informațional 

Infringements in the 

information field / 

Informational crimes 

S 02 O 07 5 + +  +  +   

Investigarea încălcărilor din 

domeniul informațional 

Investigating violations in the 

information field 

S 02 O 08 5 + + +     + 

Comerțul electronic și 

fiscalitatea on-

line/Securitatea națională și 

accesul la 

S 02 O 09 5 + + +     + 



informațieElectronic 

commerce and online 

taxation /National security 

and access to information 

Protecția datelor cu caracter 

personal 

Protection of personal data 

S 02 A 10 5 + +       

Reglementarea normativ 

juridică a utilizării sistemelor 

informaționale 

Legal regulation of the use of 

information systems 

S 01 A 11 5 + +   +   + 

Standarte şi reglementări 

informaţionale internaţionale 

Standards and international 

information regulations 

 

S 01 A 12 5 + +     +  

Autorităţi implicate în 

activitatea din domeniul 

informaţional: drepturi şi 

obligaţii 

Authorities involved in 

information activities: rights 

and obligations 

S 02 A 13 5 + +   +    

Modulul psihopedagogic: 

modulul pedagogic, modulul 

psihologic, didactica 

disciplinei 

The psycho-pedagogical 

module: the pedagogical 

module, the psychological 

module, the didactics of the 

discipline 

 

S 02 A 14 60 + + +      

 

PONDEREA UNITĂŢILOR DE CURS ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT 

Componente creditate Structura formativă, 

gradul de obligativitate 

Program de master de 

profesionalizare (MP) 

 

  Cr 

Unităţi de curs fundamentale (cod F) 

 

Obligatoriu 20 

Unităţi de curs de spre 

specialitate/module  (cod S). 

Obligatoriu şi Opţional 

(Opţiunile vor constitui 

pînă la 30 %) 

30 dintre care 10 cr. în regim de 

opţiune 



Stagii de practică Obligatoriu 10 

Teza  de  master  30 

Total   90 

 

FINALITĂŢILE PROGRAMULUI DE MASTERAT DREPT INFORMAŢIONAL 

1. cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul jurisprudenţei 

din domeniul dreptlui informațional, care să asigure o abordare originală în dezvoltarea 

sau aplicarea lor în contextul cercetării;  

2. aplicarea cunoştinţelor, metodologiilor şi procedeelor în activitatea practică a 

Ministerului Tehnologiilor Informaționale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, Centrul E-Guvernare, cadrul Procuraturii Generale a Republicii 

Moldova, etc.; 

3. luarea motivată a deciziilor şi hotărârilor juridice în domeniu;  

4. demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate în domeniul 

dreptului informațional; 

5. elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept informațional prin utilizarea noilor 

cunoştinţe;  

6. capacitatea de întocmire a actelor juridice;  

7. acţionarea în vederea îmbunătăţirii calităţii normelor de drept; 

8. determinarea lacunelor în domeniul informațional şi formularea iniţiativelor în vederea 

adoptării noilor norme de drept;  

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER 
În cadrul masteratului Dreptul Informaţional al Republicii Moldova se studiază aspectele 

legale implicate de utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale în toate domeniile 

vieţii sociale. Actualmente informaţia reprezintă unul din cele mai importante resurse ale 

persoanelor, societăţii, statului, care îşi efectuează activitatea în baza operaţiunilor de colectare, 

înregistrare, procesare, stocare şi transmitere a informaţiei. Organele de stat, persoanele juridice 

şi cele fizice crează şi exploatează diverse sisteme informatice. În baza tehnicilor de calcul şi 

mijloacelor de telecomunicaţii contemporane se elaborează şi implementează sisteme 

informaţionale automatizate de stat, ce procesează date cu caracter personal, economic, 

financiar-bancar, fiscal etc. Au căpătat răspândire sisteme, gestionate de persoane fizice şi 

juridice, care permit conectarea şi accesul la sisteme informatice internaţionale.  

Misiunea programului de masterat profesional Drept informaţional urmăreşte scopul de a 

forma specialişti care să activeze eficient în condiţiile actuale ale globalizării lumii. Într–un stat 

ce tinde a deveni de drept orice tip de activitate trebuie să fie reglementat. În ultimii ani, organul 

legislativ al Republicii Moldova a întreprins o serie de paşi în această direcţie. A fost adoptate 

astfel de proiecte legislative ca Legea Republicii Moldova cu privire la informatizare şi 

Resursele Informaţionale de Stat care a devenit un fundament pentru dezvoltarea de mai departe 

a acestui domeniul. Ulterior au fost adoptate astfel de legi ce au deschis noi oportunităţi pentru 

comerţul în reţea, şi anume: Legea Republicii Moldova cu privire comerţul electronic şi Legea 

Republicii Moldova cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală. În ultimii ani, 

dezvoltarea activă a legislaţiei informaţionale relevă importanţa şi oportunitatea conştientizării, 

de pe platforma teoriei generale a dreptului, a fenomenelor juridico-informaţionale, acestea prin 

definiţie exercitând o influenţă substanţială asupra intereselor persoanei, societăţii şi statului. 

Cei cu studii de masterat în domeniul respectiv vor putea ocupa următoarele funcţii:  

1. Colaboratori în cadrul Ministerului Tehnologiilor informaţionale( calitatea de 

consultant, specialist, jurist)  



2. Persoană responsabilă pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ( în 

cadrul instituţiilor publice cît şi a celor din domeniul privat);  

3. Manager pe asigurarea securităţii informaţionale ( în cadrul instituţiilor publice cît şi a 

celor din domeniul privat);  

4. Auditor privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ( în cadrul instituţiilor 

publice cît şi a celor din domeniul privat);  

5. Jurist în asigurarea securităţii informaţionale ( în cadrul instituţiilor publice cît şi a 

celor din domeniul privat);  

6. Colaboratori Secţia securitate cibernetică din cadrul Procuraturii Generale a Republicii 

Moldova)  

7. Specialist în cadrul secţiei telecomunicaţii şi transport date a Direcţiei comunicaţii 

operative a Serviciului Tehnologii informaţionale al Ministerului afacerilor interne RM  

8. Specialist în cadrul Centrului monitorizare şi control trafic tehnologii informaţionale al 

Ministerului afacerilor interne RM  

9. Jurist în cadrul Serviciului juridic a Serviciului Tehnologii informaţionale al 

Ministerului afacerilor interne RM  

10. Specialist al Direcţiei e-transformare şi dezvoltare proiecte al Serviciului Tehnologii 

informaţionale al Ministerului afacerilor interne RM  

11. Specialist al Centrului monitorizare şi control trafic a Serviciului Tehnologii 

informaţionale al Ministerului afacerilor interne RM  

12. Consultant Secţia administrarea sistemelor informaţionale a Direcţiei menţinerea 

sistemelor informaţionale a Serviciului Tehnologii informaţionale al Ministerului afacerilor 

interne RM  

13. Jurist Secţia administrarea sistemelor informaţionale a Direcţiei menţinerea 

sistemelor informaţionale a Serviciului Tehnologii informaţionale al Ministerului afacerilor 

interne RM  

14. Specialişti în cadrul Secţiei protecţiei datelor cu caracter personal din Ministerului 

afacerilor interne RM  

15. Colaboratori în cadrul Centrului naţional pentru protecţia datelor cu caracter personal 

( calitatea de consultant, specialist, jurist)  

16. Colaboratori în cadrul Centrului de guvernare electronică( calitatea de consultant, 

specialist, jurist)  

17. Colaboratori în cadrul Secţiei tehnologii informaţionale şi investigaţii infracţiuni în 

domeniul informaticii în cadrul Procuraturii generale RM  

Masteratul profesional Dreptul Informaţional este chemat să faca faţă consecinţelor pe 

care le aduce dezvoltarea tehnologiei. În condiţiile sociale în care partenerii contractuali pot ca 

nici să ajungă sa se cunoasca fizic, cei doi pot încheia astăzi contracte electronice prin Internet, 

caz în care ei nu se află de cele mai multe ori sub aceeasi jurisdicţie, semnatura olografă fiind 

înlocuită cu cea electronică, iar modalităţile de plată pot fi diferite.  

Programul de Masterat Profesional Drept informaţional este unul novator nu numai pe 

piaţa educaţională din Republica Moldova, dar şi pe cea din alte ţări, mai avansate din punct de 

vedere economic şi politic Masteratul se prezintă ca o urgenţă pe piaţa muncii, absolvenţii 

masteratului Dreptului informaţional vor putea activa atît în domeniul public, cît şi privat în 

calitate de consilieri juridici în autorităţile publice centrale şi locale, în Ministerul Tehnologiei 

Informaţionale, în structuri şi asociaţii nonguvernamentale, organizaţii de protecţie a drepturilor 

omului, avocaţi, judecători, procurori, consultanţi în societăţile comerciale, instituţiile financiare 

şi bancare, organe mass-media. 

 

 

 

 



Domeniile de specializare Categorii/grupuri de profesii 

pe domenii de activitate 

Lista profesiilor conform 

specializărilor 

Dreptul informaţional  

 

 

 

 

 

Dreptul massmedia  

 

 

 

Dreptul şi internetul 

- specialişti în ştiinţe 

juridice, socio-umanistice  

- specialişti din autorităţile 

publice, inclusiv şi în 

structurile din sectorul 

privat  

 

- responsabili de relaţiile cu 

publicul, presa, audio 

visual 

 

- coordonatori şi responsabili 

privind accesul la internet, 

stocarea, plasarea şi 

utilizarea informaţiei din 

internet 

- consultant juridic la orice 

întreprindere, instituţie, 

organizaţie indiferent de tipul 

de proprietate sau forma 

juridico-organizaţională;  

- conducător sau membru al 

serviciului de cadre şi de 

personal în întreprinderi, 

instituţii, organizaţii  

- avocat în baza licenţei  

- lucrător în organele 

procuraturii, justiţiei şi alte 

organe ca responsabil de 

relaţiile cu mass-media, 

jurnalişti.  

- apecialist în cadrul 

Ministerului Dezvoltării 

Informaţionale, Ministerul 

Justiţiei, Consiliul 

Coordonator al Audio 

Vizualului precum şi în alte 

organe ale administraţiei 

publice de stat atât centrale, 

cât şi locale  

- organe centrale de 

specialitate, - consultanţi în 

societatea comercială  

- în sistemul instanţelor 

judecătoreşti - În activitatea 

didactică, ştiinţifică şi 

pedagogică. 

 


