
Program de Master Drept public și guvernare electronică 90 cr 

Descrierea programului de studii 

Studiile superioare de master (Ciclul II), vine să completeze cunoștințele şi competențele obținute 

la Licență (Ciclul I). Drept public și guvernare electronică este în corespundere cu Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (din 28.06.2017) fiind 

adaptat cerinţelor pieţii muncii. Astfel, Programul de master conține toate elementele proiective: plan 

de învățământ; și curricula disciplinelor, calendarul academic, orarul lecțiilor. 

Programul de master Drept public și guvernare electronică (90 credite) este racordat la Cadrul 

Naţional al Calificărilor. În acest sens, Planul de învăţământ la Drept public și guvernare electronică (90 

credite), Curricula disciplinelor, modalitatea de evaluare a masteranzilor etc. sunt întocmite în 

corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor ce reprezintă instrumentul pentru recunoaşterea 

calificărilor în plan naţional şi internaţional. 

Programul de master „Drept public și guvernare electronică” se prezintă drept un program de studii 

contemporan, adaptat la necesitățile funcționarilor din domeniul public, orientat spre formarea 

cunoștințelor aprofundate în domeniul dreptului public și guvernării electronice.  

Conceptual, programul este dezvoltat bidimensional, în așa fel încât acordă masteranzilor 

posibilitatea de a alege din programul de studii cursurile în dependență de necesitățile personale, 

îmbinând cunoștințele din sfera dreptului public cu cele din domeniului dreptului informațional în 

proporția considerată necesară la nivel individual. 

Sarcina primordială a programului de master „Drept public și guvernare electronică” (DPGE) 

constă în formarea unor specialiști de înaltă calificare în domeniul dreptului public cu capacități de 

administrare și utilizare eficientă a instrumentelor de guvernare electronică. 

Posibilități de angajare și aptitudini 

Absolvenţii Programului de master „Drept public și guvernare electronică” 90 cr. pot activa potrivit 

Clasificatorului ocupaţiilor în vigoare în Republica Moldova în calitate de: 

1. Avocat;  

2. Consilier juridic;  

3. Jurisconsult;  

4. Judecător;  

5. Judecător asistent al Curții Constituționale; 

6. Procuror;  

7. Ofițer de urmărire penală;  

8. Asistent judiciar;  

9. Grefier;  

10. Consultant al procurorului;  

11. Cercetător științific în domeniul științelor juridice;  

12. Executor judecătoresc;  

13. Expert judiciar;  

14. Mediator;  

15. Notar;  

16. Secretar notariat;  

17. Specialist în proprietate intelectuală;  

18. Registrator carte funciară;   

20. Asistent social;  



21. Manager în instituții de stat şi neguvernamentale;  

22. Coordonator de proiecte;  

23. Specialist resurse umane;  

24. Specialist în autoritățile publice centrale (Ministere, departamente, agenții de stat, agenții 

naționale, Camera de Comerț şi Industrie, Comisia Națională a Pieței Financiare etc.) şi locale;  

26. Specialiști de diferite categorii în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăți 

comerciale, organizații necomerciale). 

Absolventul programului de master „Drept public și guvernare electronică” trebuie să posede 

următoarele competențe profesionale specifice: 

1. Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a terminologiei juridice și metodologiei de 

interpretare specifice dreptului public și guvernanței electronice; 

2. Utilizarea unor metode, soluții, mecanisme și/sau instrumente inovative  în analiza, validarea 

şi interpretarea datelor  și informațiilor din domeniul dreptului public și guvernanței 

electronice; 

3. Aplicarea nomelor de drept naționale, europene și internaționale în vederea soluționării 

problemelor de drept public noi apărute și încadrării juridice a relațiilor sociale apărute ca 

rezultat al dezvoltării și implementarea tehnologiilor informaționale; 

4. Rezolvarea responsabilă a problemelor teoretice și practice noi prin utilizarea integrată a 

aparatului conceptual și metodologic acumulat prin studiul disciplinelor din cadrul 

Programului de masterat „Drept public și guvernare electronică”; 

5. Elaborarea de acte juridice specifice domeniului public și realităților contemporane 

caracterizate de utilizarea tehnologiilor informaționale; 

6. Utilizarea adecvată a limbajului specific pentru explicarea și interpretarea unor situații 

standard/tipice și/sau noi în medii profesionale diferite și contexte mai largi asociate 

domeniului; 

7. Aplicarea normelor şi valorilor etice în procesul de studiu și cercetare  precum și în procesul 

de proiectare a activităților practice; 

8. Autogestionarea procesului de formare profesională continuă prin previziunea nevoilor de 

dezvoltare profesională în baza analizei reflexive a propriei activități și dezvoltărilor 

contemporane. 

 

Semestrul I (30) 

1. Managementul profesiilor juridice. 

Contenciosul administrativ - 6 credite 

2. Accesul la informație. Protecția datelor 

cu caracter personal – 6 credite 

3. Dreptul parlamentar. Controlul 

constituționalității legilor. 

 

Cursuri opționale: 

1. Particularitățile răspunderii juridice in 

domeniul ecologic - 6 credits 

2. Infracțiuni în domeniul informațional 

3. Particularitățile răspunderii juridice in 

domeniul ecologic – 6 credite  

4. Drept electoral – 6 credite 

Semestrul II 

1. Administrarea de stat în domeniul  

mediului.  Regimul juridic a integrității în 

sectorul public - 5 credite 

Cursuri opționale: 

1. Guvernarea electronică. Sisteme 

informaționale și registre electronice în 

sectorul justiției - 5 credite 



2. Condiții determinatorii ale calității și 

eficienței justiției -5 credite 

3. Contenciosul administrativ -5 credite 

4. Practica de specialitate – 10 credite  

2. Reglementarea și administrarea regimului 

juridic al străinilor pe teritoriul RM – 5 

credite 

 

Semestrul III 

1. Teza de master – 30 de credite 

 

 

 

 

 

 


