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Facultatea de Drept

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nivelul calificării conform ISCED -  7

Domeniul general de studiu -  042 Drept

Domeniul de formare profesională - Drept public (MP)

Numărul total de credite de studiu - 90 

Titlul obţinut - maşter în drept

Baza admiterii - diplomă de studii superioaresau un act echivalent de studii; 

Limba de instruire - română

Forma de organizare a învăţământului - cu frecvenţă

CHIŞINĂU 2017
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Elaborat:                                                                                                                              

Departamentul Drept Public        Aprobat:  

________________                                                                   Consiliul Facultăţii de Drept 

                                                                                                           ________________________ 

„__” __________ 2017  „____ ” ______ 2017 

 

 

 

Responsabil de program: 

Svetlana Slusarenco, doctor în drept, conferențiar universitar 
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CALENDARUL UNIVERSITAR 

Anul de 

studii 

Activităţi 

didactice 

Sesiuni de 

examinare 

Stagii de 

practică 

Vacanţe 

Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II  Iarnă  

 

Primăv

ară  

 

Vară  

 

I 15 10 2 2 5 3 1 10 

II 15 - 2 - - - - - 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Semestrul I 

Cod Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

cred

ite 

Total Conta

ct 

direct 

Studi

u 

indivi

dual 

Cur

s 

 

Sem 

 

 

 

 

 

F 01 O 01 Managementul şi 

deontologia juridică/ 

Comunicarea juridică 

profesională 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F 01 O 02 Administrația publică și 

relațiile politice în 

societate/Regimul juridic 

al actelor administrative  

300 60 240 2 2 Ex. 10 

F 01 O 03 Condiţiideterminatorii 

ale 

calităţiişieficienţeijustiţie

i 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 01 O 04 Protecția drepturilor 

fundamentale în justiția 

constituțională a 

Republicii Moldova 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S 01 A 05 

S 01 A 06 

Dreptul contenciosului 

constituțional 

Contenciosul 

constituţional în dreptul 

comparat 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

Total 900 240 660 10 6 5 30 
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Semestrul II 

 

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 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

S 02 O 07 Administraţia publică 

în ţările U.E. 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 08 Dreptul achiziţiilor 

publice 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 O 09 Particularităţile 

răspunderii juridice în 

dreptul administrativ 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S 02 A10 

 

S 02 A11  

 

S 02 A12 

Concepte și probleme 

în  dreptul electoral 

Sisteme 

constituționale 

comparate 

Instituția  avocatului 

poporului  

(ombudsmanului) în 

Republica Moldova 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

 Practica de producţie 300  300   Ex. 10 

Total 900 160 740 8 8 5 30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Nr. d/o Stagiiledepractică Sem.  
Săptămâni 

 

Ore 

 

Perioada 

 

Numărdecredite 

 

1.  Practica de producţie II 5 300  10 

2.  Practica de cercetare III 15 900  30 

 

 

Semestrul III 

Cod Denumirea unităţii 

de curs/modulului 

Total ore Număr de ore 

pe săptămână 

Form

a de 

evalu

are 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Conta

ct 

direct 

Studiu 

individu

al 

Curs 

 

Sem  

 

 

 

 Teza de master 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 

evaluare 

Nr. 

cred

ite 

Tota

l 

Contac

t direct 

St.ind Curs 

 

Sem  

 

 

 

S 01 A13 Puterea executivă și 

administrația publică  

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 01 A14 Controlul 

administrativ al 

activității autorităților 

APL 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 01 A15 Non-discriminarea în 

RM 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A16 Statutul constituțional 

al persoanei în 

Republica Moldova 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A17 Statutul juridic al 

refugiațiilor în 

Republica Moldova 

150 40 110 2 1 Ex. 5 

S 02 A18 Modulul 

psihopedagogic: 

modulul pedagogic, 

modulul psihologic, 

didactica disciplinei 

1800 900 900 2 2 Ex. 60 
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PRERICHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ALE DOMENIULUI DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 

 

MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU 

CELE ALE UNITĂŢILOR DE CURS 

Unităţi de curs / Finalităţile 

de studiu 

Cod Nr. 

de 

cred

ite 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Managementul şi deontologia 

juridică/ Comunicarea 

juridică profesională 

F 01 O 01 5   +  +    

Administrația publică și 

relațiile politice în 

societate/Regimul juridic al 

actelor administrative 

F 01 O 02 10 + + + + + +   

Condiţiideterminatorii ale 

calităţiişieficienţeijustiţiei 

S 01 O 03 5 + +     +  

Protecția drepturilor 

fundamentale în justiția 

constituțională a Republicii 

Moldova 

S 01 O 04 5  +     +  

Dreptul contenciosului 

constituțional 

S 01 A 05 5 + +     + + 

Contenciosul constituţional în 

dreptul comparat 

S 01 A 06 5 + +     +  

 

Cod Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

Total ore Număr de 

ore pe 

săptămână 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

credi

te 

Total Conta

ct 

direct 

Studiu 

individ

ual 

Curs 

 

Sem 

 

 

 

 

 

F01O 01 Teoria generală a 

dreptului 

180 60 120 2 2 E 6 

F01O 02 Drept constituţional 180 45 135 2 1 E 6 

F01O 03 Drept civil. Partea 

generală 

180 45 135 2 1 E 6 

F01O 04 Dreptul penal. Partea 

generală  

180 45 135 2 1 E 6 

F01O 05 Dreptul internațional 

public 

180 45 135 2 1 E 6 

Total 900 240 660 10 6 5 30 
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Administraţia publică în ţările 

U.E. 

S 02 O07 5 + +  +  +   

Dreptul achiziţiilor publice S 02 O08 5 + + +     + 

Particularităţile răspunderii 

juridice în dreptul 

administrativ 

S 02 O 09 5 + + +     + 

Concepte și probleme în  

dreptul electoral 

S 02 A 10 5 + +       

Sisteme constituționale 

comparate 

S 01 A 11 5 + +   +   + 

Puterea executivă și 

administrația publică 

S 01 A 12 5 + +     +  

Controlul administrativ al 

activității autorităților APL 

S 02 A 13 5 + +   +    

Non-discriminarea în RM S 02 A 14 5 + +       

Statutul constituțional al 

persoanei în Republica 

Moldova 

S 02 A 15 5 + +     +  

Statutul juridic al refugiațiilor 

în Republica Moldova 

S 02 A 16 5 + +   +    

Modulul psihopedagogic: 

modulul pedagogic, modulul 

psihologic, didactica 

disciplinei 

 

S 02A 17 

 

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 despre 

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 
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FINALITĂŢILE PROGRAMULUI DE MASTER DREPT PUBLIC 

1. cunoașterea și înțelegerea noțiunilor, conceptelor, teoriilor din domeniul supus cercetării; 

2. aplicareacunoştinţelor, metodologiilorşiprocedeelorperformanteînactivitateapractică a 

autorităţilorpublice, inclusiv a autorităţiloradministraţieipublicecentraleşi locale; 

3. demonstrarea capacităţii de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului de drept;  

4. elaborarea soluţiilor pentru probleme actuale, aplicarea cunoştinţelor juridice teoretice 

dobândite asupra unor situaţii concrete (reale sau imaginare) din sfera dreptului public; 

5. abilitatea de a lucra în echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului public; 

6. autoinstruirea în scopul realizării unui studiu integru original în domeniul supus 

cercetării; 

7. fortificarea capacității de a scoate în evidență lacunele sistemului de drept existent;  

8. consolidarea capacităților profesionale în funcție de schimbările din domeniul dreptului 

național, european și internațional. 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER 

Studiile universitare de master (ciclul II) cu durata de 3 semestre (1,5 ani), organizate de 

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Stat din Moldova reprezintă o continuare a 

studiilor universitare, care oferă licenţiaţilor ciclului I cunoştinţe detaliate într-un anumit 

domeniu specific, înclusiv în domeniul dreptului public.  

Dreptul public, avînd la bază ştiinţa dreptului public, ocupă un loc important în sistemul 

de drept al statului şi se caracterizează prin faptul că pătrunde în aproape toate sferele relaţiilor 

sociale, deoarece cele mai importante necesităţi ale populaţiei sunt transpuse în viaţă prin 

intermediul diferitor servicii publice, începînd de la ordinea publică şi pînă la domeniul 

educației, asistenţei sociale etc. Deci, administraţia publică şi puterea executivă reprezintă forţa 

de mişcare a oricărei societăţi, iar de calitatea pregătirii specialiştilor în domeniul dreptului 

public depinde stabilitatea şi dezvoltarea dinamică legală a societăţii şi statului în ansamblu.  

Printr-o îmbinare a unor discipline de studiu din sfera dreptului public, programul de 

master în drept public, fiind unul inovator în plan educaţional şi de formare a specialiștilor de 

înaltă calificare, oferă un studiu aprofundat atît al principalelor ramuri ale acestui subsistem de 

drept naţional, cît şi perspectiva dialogului juridic cu utilizarea metodologiei dreptului.  

Programul de master contribuie la dezvoltarea competenţelor profesionale avansate în 

domeniul dreptului public şi la aprofundarea cunoştinţelor, ce vor permite masteranzilor să 

stabilească gradul de interacţiune dintre diferite elemente, instituţii, autorităţi în realizarea puterii 

publice și să identifice gradul de interacţiune dintre interesul public şi interesul privat în 

realizarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. În plus, acest program vine să 
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ofere cunoştinţe aprofundate privind cercul de subiecte ale dreptului constituțional și dreptului  

administrativ, să determine specificul procedurii jurisdicției constituționale, să identifice cele 

mai actuale probleme ce țin de serviciul public şi statutul funcţionarilor publici, formele de 

răspundere juridică din neexecutarea obligaţiilor cu caracter administrativ, modalităţile de 

control în domeniul administraţiei publice, precum şi să analizeze perspectivele privind 

administraţia publică centrală şi cea locală şi interacţiunea dintre ele. 

Scopulprogramului de masterDrept public constăînformarea de 

competenţeîndomeniuldreptului public, precumşiformareaunuimediu, în care masteranzii, 

încolaborare cu specialiştiiîndomeniuvorstudiadisciplinele din planul de 

învăţămîntşivoridentificapriorităţileaplicăriiînpractică a 

cunoştinţelorştiinţificeacumulateînrezultatulstudiuluiefectuat. Masteratul propus acoperă nevoia 

de formare a unui sector public competitiv, bazat pe performanţe, cum ar fi pregătirea unor 

specialişti de înaltă calificare pentru autoritățile publice, inclusiv autoritățile administrației 

publice centrale și locale. Absolvenții programului de master vor putea activa, la fel și în calitate 

de juriști în diverse organizații non-guvernamentale, precum și ca avocați specializați pe cauze 

administrative. De asemenea, masteratul propus va asigura consecutivitate în formarea cadrelor 

didactice şi ştiinţifice în domeniu.  

Sectorul public este domeniul cu cele mai profunde implicații în viața de zi cu zi a 

cetățenilor. Organizarea și funcționarea eficientă a autorităților publice centrale și locale sunt 

determinate în mare măsură de nivelul de pregătire a funcționarilor publici din cadul acestor 

autorități, cunoștințele teoretice și abilitățile practice ale acestora în domeniul respectiv. 

Domeniul public este foarte dinamic, fiind într-o continuă modificare și dezvoltare, iată de ce se 

impune ca necesară perfecționarea continuă a funcționarilor publici. 

Programul de formare profesională este fundamentat pe un plan de învăţămînt, care 

cuprinde un şir de discipline, destinate să contribuie la creșterea gradului de calificare a 

specialiştilor din domeniile vizate. Studiul este axat nu doar pe studierea cadrului legal național, 

ci și a altor state, prin prezența unor discipline ce cuprind aspecte de drept comparat, ca de ex. 

(Contenciosul constutuțional în drept comparat, Administrația publică în țările UE, Sisteme 

constituționale comparate). 

Absolvenţiiprogramului de master „Drept Public”90 creditesuntformaţipentru a 

prestaurmătoareletipuri de activităţi: 
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OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢII ÎN DOMENIUL DAT 

Domeniile de 

specializare 

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate 

(potrivitClasificatoruluiocupațiilorînvigoare a RM) 

Lista profesiilor conform 

specializărilor 

Drept 

constituțional 

 

Justiţia 

constituţională 

 

Protecţia 

drepturilor 

omului 

 

Administraţia 

publică 

centrală 

 

Administraţia 

publică locală 

 

- Legislatori, membriaiexecutivului, 

alţiînalţidemnitarişiconducătoriaiadministraţieipublice,conducători 

și funcționari superiori din unități; 

- Specialişti în domeniul administrativ; 

- Specialiștiîndomeniuljuridic; 

- Personal mediu din serviciul public. 

 

 

 

- judecător, judecătorasistent la 

CurteaConstituțională, 

- avocat al poporului, 

- altepersoane care 

exercităfuncții de demnitatepublică, 

- funcționaripublici de conducere 

de nivel superior,  

- funcționaripublici de 

conducere,   

- funcționaripublici de execuție, 

- avocați, 

- juriștiîncadrulorganizațiilor 

non-guvernamentale; 

- experțiîndomeniuladministrației 

publice, etc. 

 


