
Program de master Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri (dreptul îmtreprinderii) (90 

cr) 

Informații generale despre programul de studii 

Sarcina primordială a programului de master „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri 

(Dreptul întreprinderii)”constă în formarea unor specialiști de înaltă calificare în domeniul dreptului 

privat cu capacități de gestionare eficientă a relaţiilor juridice de muncă şi a celor comerciale în cadrul 

unei întreprinderi. 

Conținutul Programului de master „Dreptul relaţiilor de muncă şi comerciale în afaceri (Dreptul 

întreprinderii)” este dezvoltat în concordanță cu tendințele naționale și internaționale din domeniu, fiind 

orientat prioritar spre formarea profesională a specialiștilor capabili să se adapteze într-o societate 

flexibilă, cu abilități avansate de utilizare a instrumentelor de administrare eficientă a unei afaceri prin 

utilizarea mecanismelor juridice din materia relaţiilor de muncă şi a celor comerciale în cadrul unei 

întreprinderi.  

 

Ocupații tipice pentru absolvenți 

1. Manager general / directori generali-adjuncți/ directori executivi 

2. Recrutor salariați 

3. Director serviciu resurse umane 

4. Specialist resurse umane 

5. Șef al departamentului juridic 

6. Antreprenor individual 

7. Manager/director de companii 

8. Administrator financiar 

9. Consultant juridic 

10. Specialist în asigurări sociale 

11. Specialist în piața valorilor imobiliare 

12. Specialist în protecția consumatorului 

13. Specialist în litigii de muncă. 

Semestrul I  (30) 

1. Dreptul societăţilor comerciale. Armonizarea legislaţiei naţionale la standardele Uniunii 

Europene. (6) 

2. Dreptul contractelor de muncă (6) 

3. Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare şi a activităţii de asigurare (6) 

4. Asigurări obligatorii în cadrul raporturilor de muncă (6) 

5. Arbitrajul comercial şi investiţional (6) 

 

Semestrul II (30) 

1. Reglementarea juridică a impunerii fiscale a 

întreprinzătorilor (5) 

2. Acte de administrare în cadrul raporturilor 

juridice de muncă (5) 

 

 

Cursuri opționale 

Managementul resurselor umane (5) 

Reglementarea juridică a 

activităţii de întreprinzător în 

domeniul transportului şi 

turismului (5) 



 

 

 

 

Practica de specialitate (10) 

 

Litigii de muncă și comerciale(5) 

Practica încheierii şi executării 

contractelor comerciale şi 

privind protecţia consumatorilor (5) 

 

Semestrul III (30) 

1. Teza de master (30) 

 

Cursuri opționale 

Metodologia dreptului (5)  

Modulul psiho-pedagogic  (10) 

Parteneriatul social în sfera muncii (5) 

Dreptul European al afacerilor   (5) 

 

 

 


