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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) 
 

 

         - 

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 

 

10.09.2018- 
23.12.2019(15 

săptămâni) 

 

 

09.01.2019-
07.04.2019 

(10 săptămâni) 

 

08.01.2019-
27.01.2019 

(3 săptămâni) 

 

 

23.05.2019-
13.05.2019 

(3 săptămâni) 

 

 

08.04.2018-
22.05.2019 

(5 săptămâni) 

 

24.12.2018-
08.01.2019 

 

29.04.2019-
07.05.2019 

 

- 

 
 

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 
F.01.O.01 Dreptul constituţional. 

/Constitutional Law 
180 45 135 2 1 Ex. 6 

F.01.O.02 Teoria Generală a Dreptului. 
/General Theory of Law. 

180 60 120 2 2 Ex. 6 

F.01.O.03 Drept Civil.Partea Generală. 
/Civil Law. General Part. 

180 45 135 2 1 Ex. 6 

F.01.O.04 

 

Drept Penal.Partea Generală. 
/Criminal Law.General Part. 

180 45 135 2 1 Ex. 6 

F.01.O.05 

 

Dreptul internaţional public. 
/International Public Law. 

180 45 135 2 1 Ex. 6 

 Total 900 240 660 10 6 5E 30 

Semestrul II / Semester II 

F.02.O.06 Dreptul Proprietăţii Intelectuale. 
Protecţia juridică  mijloacelor de 
individualizare  a produselor şi 
serviciilor./Property Intellectual 

Law. / Legal protection of means of 
individualization of products and 
services. 

300 60 240 2 2 Examen 10 

F.02.O.07 Dreptul afacerilor./Business 
Law. 

150 45 105 2 1 Examen 5 

F.02.O.08 Drept muncii. /Labor Law. 150 45 105 2 1 Examen 5 

S.02.O.09 Dreptul Protecţiei concurenţei. 
Dreptul Protecţiei consumator. 
/Competition protection law.Consumer 
protection law. 

150 45 105 2 1 Examen 5 

S.02.A.10 
S.02.A.11 

Contracte civile şi comerciale / 
Reglementarea juridică a 
impunerii fiscale a 

150 45 105 2 1 Examen 5 



întreprinzătorilor. /Civil and 
commercial contracts. Legal 
regulation of taxation of 
entrepreneurs. 

 Total / Total 900 240 660 10 6 5 ex. 30 

Semestrul  III / / Semester III 
S.03.O.12 Reglementarea juridică a pieţei 

valorilor mobiliare şi a activităţii de 
asigurare./ Legal regulation of the 
capital market and insurance business. 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.A.13 
S.03.A.14 

Dreptul societăţilor comerciale 
.Dreptul insolvabilităţii./ Company 
law. Insolvency law. 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.O.15 Reglementarea juridică a activităţii 
de întreprinzător în domeniul 
turismului şi transportului. Legal 
regulation of entrepreneurship in tourism 
/ Legal regulation of entrepreneurial 
activity in transport. 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.O.16 Dreptul telecomunicaţiilor. 
Dreptul mass-media./ 
Telecommunications law. Media Law. 

150 40 110 2 2 Examen 5 

S.03.O.17 Stagiu de practică. / Internship 300  300   Examen 10 

 Total / Total 900 160 740 8 8 5 ex. 30 

Semestrul IV / / Semester IV 

 Teza de master /  Master 

Thesis 

900  900    30 

 Total / Total 2700 400 2300 280 120  120 

 

 

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 
Metodologia dreptului./The methodology of 
Law. 

150   40   110   Examen 5 

Modulul psihopedagogic./Psycho-pedagogical 
module 

300 60 240 Examen 10 

Actele de administrare în cadrul raporturilor 
juridice de muncă./ Administrative acts in the 
legal employment relationships. 

150 40 110 Examen 5 

Răspunderea delictuală. Reprezentarea şi 
mandatul în dreptul civil./Tort liability. 
Representation and mandate in Civil Law. 

         150       45 
105 Examen 5 

Total / Total 750  185 565  4 25 

 



Descrierea finalităţilor de studii şi a competenţelor acumulate în cadrul studiilor  

1. Abilitatea de a cunoaşte ramurile de drept şi multitudinea de acte normative (naţionale şi 
internaţionale) relevante materiilor studiate; 

2. Abilitatea de a recomanda strategii de soluţionare a unor categorii de litigii în domeniul civil, 
comercial, de contencios administrativ pe cale judiciară; 

3. Abilitatea de a elabora proiecte de documente juridice de complexitate mică ce se referă la materia 
studiată în cadrul disciplinelor de studii ale programului de master; 

4. Aptitudinea de căutare a practicii judiciare (extrajudiciare) relevante aplicabilă situaţiilor juridice 
specifice domeniilor de activitate ce sunt studiate în cadrul programului de master “dreptul în 
afaceri”; 

5. Abilitatea de a organiza proceduri de înregistrare (constituire, modificare, reorganizare etc.) a 
persoanelor juridice, a bunurilor şi a actelor juridice în registrele publice (societăţi comerciale, 
bunuri imobile, valori mobiliare, obiecte ale proprietăţii intelectuale);  

6. 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; 

7. 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 în afaceri”;  

 
Corelaţia finalităţilor de studiu şi competenţelor                                                   

Codul 
disciplinei 

Denumirea disciplinei Credite 1 2 3 4 5 6 7 

F.01.O.01 Dreptul constituţional. / Constitutional Law 6 +   +  + + 

F.01.O.02  Teoria Generală a Dreptului. / General Theory of Law. 6 +     + + 

F.01.O.03 Drept civil. Partea Generală. / Civil Law. General Part. 6 + +    + + 

F.01.O.04 Drept penal. Partea Generală. /Crimminal Law.General Part. 6 + +    + + 

F.01.O.05 Dreptul internaţional public. / International Public Law. 6 +     + + 

F.02.O.06 Dreptul Proprietăţii Intelectuale. Protecţia juridică  
mijloacelor de individualizare  a produselor şi serviciilor. / 

Property Intellectual Law. / Legal protection of means of 
individualization of products and services. 

5 +  + +  + + 

S.02.O.07 Dreptul afacerilor. / Business Law. 5   + +   + 

F.02.O.08 Dreptul muncii. /Labor Law. 5 + + + +  +  
S.02.O.09 Dreptul protecției concurenței. Dreptul protecției 

consumatorilor. / Competition protection law.Consumer 
protection law. 

10 +  +  +  + 

S.02.A.10 
S.02.A.11 

Reglementarea juridică a impunerii fiscale a 
întreprinzătorilor. Dreptul insolvabilităţii. / Legal regulation 
of taxation of entrepreneurs. Insolvency law. 

5 +  + + +   

S.03.O.12 Reglementarea juridică a pieții de capital și a activității de 
asigurare. / Legal regulation of the capital market and insurance 
activities. 

5 +  +   + + 

S.03.A.13 
S.03.A.14 

Dreptul societăţilor comerciale / Reprezentarea și 
mandatul în dreptul comercial. / Company law. 
Representation and mandate in Civil Law. 

5  + + +  +  

S.03.O.15 Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în 
domeniul turismului şi transportului. / Legal regulation of 
entrepreneurship in tourism / Legal regulation of entrepreneurial 
activity in transport. 

5  + + +   + 

S.03.O.16 Dreptul telecomunicaţiilor. Dreptul mass-media. / 
Telecommunications Law. Media Law. 

5  +   + +  

 



 
 

Notă explicativă 
Programul de masterat “DREPTUL ÎN AFACERI” de 120 de credite este organizat de 

Departamentul “Drept Privat” a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova pentru absolvenţii 
facultăţilor universitare nejuridice ciclul I (studiu de licenţă) şi formarea unor aptitudini profesionale în 
domeniul dreptului. Programul îşi are fundamentul în Planul strategic al USM pentru anii 2016-2020, 
realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi consolidarea ofertei educaţionale.  

 Persoanele interesate în obţinerea unui asemenea masterat sunt cei care administrează propria 
afacere, care activează în diferite funcţii din autorităţile publice centrale sau locale, activează în organizaţii 
comerciale sau necomerciale şi consideră că prin studierea disciplinelor menţionate ar putea să-şi 
aprofundeze cunoştinţele şi ar putea obţine abilităţi suplimentare pentru face faţă noilor cerinţe 
funcţionale, pentru o eventuală avansare în funcţie sau participarea la un eventual concurs.  

La elaborarea acestui program s-a ţinut cont de pregătirea iniţială diferită a astfel de auditori-
masteranţi şi, de aceea primul semestru de studiu este unul introductiv în ştiinţele juridice. Primele 
discipline incluse în planurile de învăţământ sunt teoria generală a dreptului şi dreptul constituţional pentru 
a crea o imagine iniţială asupra sistemului de drept, ierarhia normelor juridice, structurii statului şi altor 
autorităţi publice precum şi a protecţiei drepturilor omului. Tot în primul semestru, dar, doar după 
studierea primelor două discipline audienţii ascultă cursuri succinte la discipline general obligatorii cum ar 
fi dreptul civil şi dreptul procesual civil, fără de care o persoană nu poate să se califice ca fiind jurist. 
Sfârşeşte primul semestru cu disciplinele care se referă în mod direct la studierea normelor ce 
reglementează sau influenţează activitatea de întreprinzător (afacerile): dreptul afacerilor şi dreptul fiscal.   

După semestrul introductiv, audienţii ascultă cursuri specializate care au ca obiect studierea 
normelor juridice ce reglementează relaţiile ce apar între persoanele fizice şi juridice în legătură cu 
desfăşurarea de către aceştia a activităţii de întreprinzător. Aceste discipline reprezintă o continuitate şi o 
aprofundare a cunoştinţelor obţinute de audienţi în semestrul I. Programul de masterat este orientat spre 
dezvoltarea competenţelor speciale a audienţilor, şi diriguitorii cursurilor şi disciplinelor se vor axa şi pe 
practica de aplicare a dreptului. 

Programul de masterat la “DREPTUL ÎN AFACERI” pentru absolvenţii facultăţilor nejuridice 
se califică ca o specializare în drept şi are menirea de a forma aptitudini profesionale la specialiştii care în 
activitatea de zi cu zi au tangenţă cu activităţi de aplicare a dreptului şi consideră că au necesitate de a 
studia mai aprofundat disciplinele menţionate mai sus. Doritorii de a studia la specializarea „Dreptul în 
afaceri” pentru facultăţile nejuridice trebuie să ştie că ei nu pot urma o carieră juridică profesională, ori 
pentru a deveni avocat, procuror, judecător, notar etc. este necesar ca persoana să absolvească Ciclul I 
(studiu de licenţă) la facultatea de drept şi respectiv să fie licenţiat în drept. Cunoştinţele acumulate la 
această specializare ar putea să fie utile atât pentru specialişti din cele mai diverse domenii, inclusiv 
economişti, contabili, auditori, ingineri, evaluatori etc. De astfel de cunoştinţe au necesitate persoanele care 
avansează în cariera profesională la anumite funcţii de răspundere (şefi de secţii, direcţii, departamente 
etc.) în autorităţile publice centrale şi locale, dar şi în cadrul unor persoane juridice de drept privat şi în 
special a unor societăţi comerciale (bănci, companii de asigurare, fonduri de investiţii, grupuri financiar-
industriale etc.). Practica demonstrează că anumite cunoştinţe în domeniul dreptului sunt solicitate de 
oamenii de afaceri care îşi gestionează propriile întreprinderi (întreprinzători individuali, administratorii 
societăţilor comerciale) dar şi de către administratorii altor companii, administratori ai insolvabilităţii, 
administratorii fiduciari, lichidatorii de persoane juridice care nu au studii juridice. 

Programul de masterat la „dreptul în afaceri” îşi implementează  competenţele prin disciplinele 
şi cursurile speciale indicate mai sus. Astfel, absolvenţilor li se vor crea deprinderi pentru a se orienta în 
multitudinea de acte normative, de a alege norma juridică cu valoare mai mare, de a analiza şi chiar de a 
elabora proiecte de documente juridice, inclusiv cereri de chemare în judecată, referinţe la astfel de cereri, 
proiecte de contracte, de acte normative corporative (regulamente, instrucţiuni), procese verbale a 
adunărilor generale a societăţilor comerciale şi a altor persoane juridice cu scop lucrativ, a cunoaşte căile de 
atac în instanţă a actelor care violează drepturile şi interesele persoanelor fizice şi juridice.   

Pentru a verifica în ce măsură auditorii programului de masterat însuşesc materialul predat, ei sunt 
obligaţi să realizeze o serie de lucrări individuale cum ar fi: elaborarea unor portofolii de documente 
necesare la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, înregistrare a valorilor mobiliare, de eliberare a 
licenţelor etc. În acelaşi scop ei vor elabora referate, vor întocmi proiecte de documente cu caracter juridic 
(cereri de chemare în judecată, cereri de apel sau de recurs), note informative, recenzii, concluzii juridice şi 



vor efectua unui stagiu de practică etc., care în ansamblu lor vor demonstra profunzimea cunoştinţelor 
acumulate. Audienţilor li se vor cere să soluţioneze şi cazuri practice, ori acestea ajută în dezvoltarea unei 
gândiri juridice. Atât lucrările individuale, cât şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva 
abilităţilor: de a formula ipoteze, a determina metodologia de cercetare, a aplica metodele selectate, a 
analiza datele obţinute precum şi, de a face concluzii, recomandări etc., ţinându-se cont că masteranţii nu 
au studii juridice de licenţă. Fiecare din disciplinele menţionate se studiază, de regulă, un singur semestru şi 
finalizează cu examen.  

Programul de masterat la “dreptul în afaceri” destinat absolvenţilor facultăţilor nejuridice 
urmăreşte realizarea obiectivelor sale prin formarea competenţelor de aplicare a normelor juridice ce 
reglementează diferite domenii ale activităţii de întreprinzător. Acest program provoacă auditorii la 
cercetarea unor probleme juridice contradictorii şi sugerează elaborarea unor soluţii pe care trebuie să le 
intuiască chiar şi nejuristii, asigurând prin aceasta condiţii optime de formarea unui stat democratic bazat 
pe supremaţia legii.    

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

 formarea competenţelor de aplicare a normelor juridice de către unele categorii de specialişti, care 
deşi nu sunt jurişti, dar în activitatea lor cotidiană, frecvent se întâlnesc cu situaţii care solicită 
cunoştinţe şi atitudini în domeniul dreptului; 

 dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi manageriale ale absolvenţilor care le va permite să activeze 
la nivel decizional în cadrul echipelor de lucru împreună cu juriştii de carieră; 

 creşterea potenţialului individual al fiecărui auditor de a elabora proiecte de acte normative, acte 
corporative, contracte, procese verbale, note informative etc.; 

 asigurarea unor condiţii optime de formare a viitorului specialist, inclusiv a unui profesionist cu o 
înaltă ţinută morală.    

 

 


