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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) 

 

16.04.2018-
20.05.2018 

     5săptămâni) 

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 

10.09.2019- 

23.12 .2019 
(15 săptămâni) 

08.01.2019-

07.04.2019 
(10 săptămâni) 

08.01.2019-

27.01.2019 
(3 săptămâni) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
 

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 societăţilor 

comerciale. Armonizarea 

legislaţiei naţionale la 

standardele Uniunii 

Europene. / Company law. 

The harmonization of 

national legislation to EU 

standards. 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F.01.O.02 Reglementarea juridică a 

impunerii fiscale a 

întreprinzătorilor. / Legal 

regulation of taxation of 

entrepreneurs 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

F.01.O.03 Principiile fundamentale ale 

dreptului de proprietate.  / 

Fundamental principles of 

property law. 

150 45 105 2 1 Ex. 5 

S.01.O.04  

 
Protecţia juridică a 

mijloacelor de individualizare 

a produselor şi serviciilor. 

Protecţia juridică a obiectelor 

proprietăţii intelectuale în 

domeniul tehnologiilor 

informaţionale. / Legal 

protection of means of 

individualization of products 

and services. Legal protection 

of intellectual property 

objects in information 

technologies 

300 60 240 2 2 Ex. 10 

S.01.A.05 

S.01.A.06 

 

Procedura insolvabilităţii şi 

arbitrajul comercial/Dreptul 

insolvabilităţii. / Insolvency 

proceedings and commercial 

arbitration / Insolvency law. 

150 45 105 2 1 Ex. 5 
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 Total 900 240 660 10 6 5E 30 

Semestrul II / Semester II 

F.02.O.07 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 Ex. 5 

S.02.O.08 Controlul judiciar asupra 

hotărîrilor judecătoreşti. / 

Judicial control over court 

decisions. 

150 40 110 2 2 Ex. 5 

S.02.A.09 

S.02.A.10 

 

Reglementarea juridică a 

activităţii de întreprinzător în 

domeniul turismului şi 

transportului/ Dreptul 

transportului. / Legal 

regulation of 

entrepreneurship in tourism / 

Legal regulation of 

entrepreneurial activity in 

transport. 

150 40 110 2 2 Ex.. 5 

S.02.O.11 Dreptul telecomunicaţiilor. 

Dreptul mass-media. / 

Telecommunications law. 

Media Law. 

150 40 110 2 2 Ex 5 

S.02.O.12 Stagiu de practică / 

Internship 

300  300   Ex. 10 

 Total/ TOTAL 900 160 740 8 8  30 

Semestrul  III / Semester III 

 Teza de master /  Master 

Thesis 

900  900    30 

 Total 2700 400 2300 280 120  90 

 

LISTA CURSURILOR LA LIBERĂ ALEGERE /  

LIST OF COURSES FOR FREE CHOICE 
 

Cod / 

Code 

Denumirea 

unităţii de 

curs / 

Course unit 

title 

Total Ore / 

Total hours 

Inclusiv / 
Including 

Nr. credite / 

Credits 
Contact 

Direct / 

Direct 

contact 

Lucru 

Individual /  

Individual 

work 

Modulul psihopedagogic / Psycho-

pedagogical module 
300 4 240 Examen 10 

Dreptul european al afacerilor / 

European Business Law 
150  45  105   Examen 5 

Actele de administrare în cadrul 

raporturilor juridice de muncă /  
Administrative acts in the legal 

employment relationships 

150  40  110   Examen 5 

Total 600     1 20 

 

Descrierea finalităţilor de studii şi a competenţelor acumulate în cadrul studiilor  

1. Abilitatea de a se orienta în multitudinea de acte normative (naţionale şi internaţionale) relevante 
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materiilor studiate şi de a selecta normele juridice aplicabile faptelor şi situaţiilor concrete; 

2. Abilitatea de a elabora şi recomanda strategii de soluţionare a litigiilor civile, comerciale, de 

contencios administrativ atât pe cale extrajudiciară (mediere, arbitraj) cât şi pe cale judiciară; 

3. Abilitatea de a elabora proiecte de documente juridice de complexitate mică şi medie ce se referă la 

materia studiată în cadrul disciplinelor de studii ale programului de master “dreptul în afaceri”; 

4. Abilitatea de a pregăti pricinile civile, comerciale şi de altă natură de examinare în instanţa de fond, 

de apel, de recurs, precum şi întocmirea actelor procesuale relevante (cereri de chemare în judecată, 

a referinţe, cereri de apel, de recurs etc.) şi a reprezenta în instanţă beneficiarii de servicii juridice; 

5. 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”; 

6. 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);  

7. 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; 

8. 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 / 

Correlation of learning outcomes and competencies 

Codul 

disciplinei 

/ Code of 

discipline 

Denumirea disciplinei / Name of the discipline Cre

dite 

/ 
Credi

ts 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F.01.O.01 Dreptul societăţilor comerciale. Armonizarea legislaţiei 

naţionale la standardele Uniunii Europene. / Company law. 

The harmonization of national legislation to EU standards. 

5 + + + +  +  + 

F.01.O.02    Reglementarea juridică a impunerii fiscale a 

întreprinzătorilor. / Legal regulation of taxation of 

entrepreneurs 

5   + +   + + 

F.01.O.03 Principiile fundamentale ale dreptului de proprietate.  / 

Fundamental principles of property law. 
5  + + +  +  + 

S.01.O.04  Protecţia juridică a mijloacelor de individualizare a 

produselor şi serviciilor. Protecţia juridică a obiectelor 

proprietăţii intelectuale în domeniul tehnologiilor 

informaţionale. / Legal protection of means of 

individualization of products and services. Legal protection 

of intellectual property objects in information technologies 

10 +  +  +  +  

S.01.O.05 

S.01.A.06 
Procedura insolvabilităţii şi arbitrajul comercial/Dreptul 

insolvabilităţii. / Insolvency proceedings and commercial 

arbitration / Insolvency law. 

5 +  + + +   + 

F.02.O.07 Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare şi a 

activităţii de asigurare. / Legal regulation of the capital 

market and insurance business. 

5 +  +   + + + 

S.02.O.08 Controlul judiciar asupra hotărîrilor judecătoreşti. / Judicial 

control over court decisions. 
5  + + +  +  + 

S.02.A.09 

S.02.O.10 

 

Reglementarea juridică a activităţii de întreprinzător în 

domeniul turismului şi transportului/ Dreptul transportului. / 

Legal regulation of entrepreneurship in tourism / Legal 

regulation of entrepreneurial activity in transport. 

5  + + +   + + 

S.02.O.11 Dreptul telecomunicaţiilor. Dreptul mass-media. / 

Telecommunications law. Media Law. 
5 + +   + +  + 
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Notă explicativă 
Programul de master la “dreptul în afaceri” se califică ca o specializare în drept şi are ca principal 

obiectiv formarea juriştilor cu aptitudini profesionale respectabile care ar putea presta servicii juridice în 

diverse domenii de activitate ale economiei naţionale. Programul îşi are fundamentul în Planul strategic al 

USM pentru anii 2016-2020, realizând obiectivul principal al acestuia: dezvoltarea şi consolidarea ofertei 

educaţionale.  

Programul este destinat absolvenţilor facultăţilor de drept ciclul I (studiu de licenţă de 4 ani), pentru 

acumularea de cunoştinţe suplimentare, formarea de abilităţi speciale cu aplicare practică în scopul facilitării 

integrării acestora în viaţa profesională. El permite însuşirea principiilor şi regulilor avute în vedere în 

activitatea de consultanţă şi reprezentare în litigiile din domeniile comerciale, financiare, de asigurare, de 

transport şi din alte domenii ale dreptului privat şi/sau public.  

Disciplinele incluse în programul de master au fost inspirate de programele de studii de la facultăţile 

de drept a universităţilor din statele cu economii avansate, dar şi dictate de necesităţile practice, în special, 

de cererea sectorului privat.  

Pe de o parte, ele (disciplinele), asigură o continuitate a disciplinelor studiate la ciclul I (studii de 

licenţă) şi în special al dreptului afacerilor, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptului fiscal, dreptului civil, 

dreptului procesual civil etc., iar pe de altă parte ele asigură o studiere aprofundată a unor instituţii şi teme 

de importanţă majoră pentru cei ce prestează servicii juridice în diverse domenii ale activităţii de 

întreprinzător. Aceasta se realizează prin educarea de abilităţi şi deprinderi de analiză, interpretare şi 

aplicare a normelor juridice ce reglementează: a) statutul unor întreprinzători (dreptul societăţilor 

comerciale); b) relaţiile ce apar între persoanele fizice şi juridice în legătură cu desfăşurarea de către aceştia 

a activităţii de întreprinzător (reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare, a activităţii de asigurare, 

dreptul turismului, dreptul transporturilor); c) protecţia juridică a drepturilor (protecţia juridică a mijloacelor 

de individualizare a mărfurilor şi serviciilor, protecţia juridică a obiectelor de proprietate intelectuală în 

domeniul tehnologiilor informaţionale); d) apărarea judiciară a drepturilor (procedura insolvabilităţii şi 

arbitrajul comercial, controlul judiciar asupra hotărârilor judecătoreşti); e) relaţiile între întreprinzători şi 

stat (reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor). Predarea cursurilor implică şi analiza legislaţiei 

internaţionale, practicii judecătoreşti străine şi instanţelor interanţionale, precum şi reglementările Uniunii 

Europene. 

Pentru a verifica în ce măsură însuşesc materialul predat, auditorii sunt ţinuţi să realizeze o serie de 

lucrări individuale cum ar fi: formarea de portofolii de documente necesare anumitor scopuri juridice; 

elaborarea de referate, note informative, concluzii şi opinii juridice, recenzii, proiecte de contracte civile şi 

comerciale, proiecte de procese verbale, acte administrative, comentarii scrise asupra unor hotărâri (decizii) 

judecătoreşti, întocmirea unor proiecte de documente procedurale (cereri de chemare în judecată, cereri de 

apel sau de recurs etc.) şi efectuarea unui stagiu de practică etc. prin care se demonstrează cunoştinţele 

acumulate. Atât lucrările individuale, cât şi stagiul de practică vor fi evaluate din perspectiva abilităţilor: de 

a formula ipoteze, a determina metode de cercetare, a analiza datele obţinute precum şi, a face concluzii, 

recomandări etc.  

Specializarea „dreptul în afaceri” impune studierea aprofundată a raporturilor juridice de mare 

complexitate pentru a evidenţia lacunele existente în legislaţie, de a analiza practica judecătorească în 

domeniile studiate şi a pregăti audienţii pentru a face faţă eventualelor situaţii juridice ce provoacă litigii, 

orientându-i spre rezolvarea problemelor practice cu care întreprinzătorii şi autorităţile publice se confruntă. 

Competenţele şi abilităţile ce se formează în cadrul programului sunt necesare în diverse domenii de 

activitate, în special, pentru mediul de afaceri, societăţi comerciale şi cooperatiste, organizaţii 

guvernamentale şi necomerciale, instituţii de protecţie a drepturilor omului, organizaţii internaţionale, 

precum şi în alte domenii care au nevoie de cunoştinţele juriştilor pentru a face faţă provocărilor de înaltă 

complexitate dintr-o piaţă concurenţială şi pentru a asigura ordinea de drept necesară într-o societate 

democratică. 

Fiind orientat spre dezvoltarea competenţelor profesionale a audienţilor, diriguitorii cursurilor şi 

disciplinelor se vor axa în mare măsură pe practica de aplicare a dreptului, inspirând experienţă, capacitate 

de analiză complexă şi modalităţi de interpretare uniformă a legislaţiei. Studierea teoriei şi practicii judiciare 

naţionale şi internaţionale va contribui la acumularea de cunoştinţe şi în final se va realiza scopul major: 

pregătirea specialiştilor jurişti cu competenţe adecvate unei economii competitive.  

Absolvenţii programului de masterat „dreptul în afaceri” care vor acumula suficiente cunoştinţe la 
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disciplinele predate se vor putea integra mai uşor pe piaţa muncii. Cunoştinţele dobândite şi aptitudinile 

formate fiind suplinite de o anumită experienţă va permite absolvenţilor să facă faţă provocărilor de cea mai 

înaltă complexitate. Ei vor putea activa nu doar în calitate de avocat, jurist la societăţi comerciale, 

financiare, industriale, administratori autorizaţi, asistent al judecătorului, judecător, procuror, etc. 

Acumulând o anumită experienţă ar putea să fie utili în activitatea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, 

Băncii Naţionale a Moldovei, Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale, 

Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi alte autorităţi publice centrale sau locale. De asemenea, 

absolvenţii ar putea activa în oricare din domeniile care necesită protejarea, supravegherea, respectarea 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime precum şi a oricăror altor valori patrimoniale ocrotite de lege. 

Avem speranţe rezonabile că disciplinele şi cursurile propuse vor crea premize sigure de integrare socio-

profesională de succes a absolvenţilor în sistemul de drept naţional, iar cei mai sârguincioşi ar putea să se 

manifeste chiar şi peste hotare. 

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

-  formarea competenţelor necesare în aplicarea profesională a normelor juridice ce reglementează 

diferite domenii ale activităţii de întreprinzător; 

- dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi manageriale ale absolvenţilor care le va permite să activeze la 

nivel decizional în cadrul echipelor de lucru în domeniul specializărilor juridice; 

- creşterea potenţialului individual al fiecărui auditor de a administra procese judiciare, de a elabora 

proiecte de acte normative, acte corporative, contracte, procese verbale, note informative etc.; 

- formarea unor abilităţi începătoare de cercetare în domeniul jurisprudenţei, şi provocarea auditorilor la 

investigarea unor probleme juridice contradictorii cu elaborarea şi recomandarea unor soluţii; 

- asigurarea unor condiţii optime de formare a viitorului specialist, inclusiv a unui profesionist cu o 

înaltă ţinută morală.    

 

 

 


