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F.01.O.01 Procedura și practica CtEDO 240 60 180 2 2 Examen 8
F.01.O.02 Procedura insolvabilității 240 60 180 2 2 Examen 8
S.01.O.03 Controlul judiciar în cadrul procesului civil 120 30 90 1 1 Examen 4
S.01.O.04 Sisteme judiciare și proceduri civile europene 180 60 120 2 2 Examen 6
S.01.O.05 Psihologia socială 120 30 90 1 1 Examen 4

900 240 660 8 8 0 30

S.02.A.06 
S.02.A.07 Retorica persuasivă/ Tehnici de interpretare și elaborare a normelor de procedur

150
40

110 2 2 Examen
5

S.02.A.08   
S.02.A.09

Implicarea instanței  de judecată în executarea silită 
/ Proceduri  necontencioase  în cadrul procesului 
civil

150 40 110 2 2 Examen 5

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

Proces civil internațional  /  Cooperarea judiciară  
internațională 

150 40 110 2 2 Examen 5

S.02.A.11 
S.02.A.12

Apărarea drepturilor civile în arbitraj  / Securitatea 
raporturilor juridice în materia civilă  

150 40 110 2 2 Examen 5

S.02.O.13 Stagiu de practică 300 300 10
900 160 740 8 8 0 30

1800 400 1400 16 16 0 60

S.04.O.14 Teza de master 900 900 Examen 30
900 0 900 0 0 0 30

                           Calendarul universitar/graficul procesului de studii

Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară
1 Anul I 15 10 2 2 5 3 1 10
2 Anul II 15 2

Modulul psihopedagogic Examen 10
Total 1 10

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Semestrul I

Numărul de ore pe 
săptămînă

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

ANUL I

Cod Modulul / disciplina Total ore

Total Sem.I

Total Anul I
Semestrul III

Total Sem.III

Practica
Vacanţe

Total Sem.II

Inclusiv

Nr.d/o Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de ex.

Semestrul II

Lista cursurilor la liberă alegere

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore
Inclusiv

Forma de 
evaluare

Nr. 
crediteContact direct Lucru individual

300 4 240
300

Notă explicativă 
la programul de master MP „Proceduri Judiciare Civile” 

 
Dreptul ca totalitate de norme juridice nu doar reglementează întreaga gamă de relaţii sociale, ci 



Decanul Facultăţii Drept
doctor în drept, profesor universitar

doctor în drept, conferenţiar universitar

S. Băieșu

Şeful Departamentului Drept Procedural E. Belei

Dreptul ca totalitate de norme juridice nu doar reglementează întreaga gamă de relaţii sociale, ci 
permite oricărei persoane să-şi conformeze conduita unor reguli, exercitându-şi  drepturile şi obligaţiile, să 
decidă în limita permisă de lege cum să se apere şi, nu în ultimul rând,  să înţeleagă  cum funcţionează  
actele normative. 

În acest sens, studierea diferitelor aspecte ale jurisprudenţei, inclusiv civile, este o finalitate a pregătirii 
universitare a juriştilor. 

Specialitatea Drept îşi realizează obiectivele prin: 
 formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului; 
 formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în  scopul 

investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă; 
 asigurarea condiţiilor de dezvoltare  multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi a 

dimensiunilor etice ale personalităţii. 
Ca profil universitar, Procedurile judiciare civile includ o totalitate de cunoştinţe din domenii teoretice 

şi practice ca: procesul civil cu element de extraneitate, probele şi probaţiunea judiciară, procedurile 
necontencioase, procedura de declarare a insolvabilităţii, procedura controlului legalităţii actelor 
autorităţilor publice, controlul judiciar al actelor judecătoreşti, formele extrajudiciare de apărare a 
drepturilor, procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, executarea actelor judecătoreşti, 
întocmirea actelor procesuale etc. 

 Programul de master Proceduri judiciare civile este elaborat în scopul de a asigura o formare 
profesională eficientă, de a crea premisele unei integrări socioprofesionale  de succes atât în Republica 
Moldova, cât şi peste hotarele ţării, de a dezvolta abilităţi  de adaptare la norme noi şi de aplicare justă a 
oricăror reglementări juridice. 
 Realizarea eficientă a programului de master  va permite absolvenţilor să se integreze cu succes în 
diferite domenii în care se profesează jurisprudenţa. Indiferent de domeniul de profesare, necesitatea  unei 
contribuţii profesionale substanţiale la soluţionarea  diferitelor litigii de  drept  va permite  oricărui 
angajator să aprecieze din start  pregătirea profesională a masterului în domeniul procedurilor judiciare 
civile.  Specialiştii instruiţi la specialitatea respectivă vor putea contribui  la realizarea cu succes a 
sarcinilor de serviciu  din cadrul  organelor  jurisdicţionale, ale procuraturii, ale administraţiei publice 
centrale, inclusiv ale Ministerului Justiţiei, precum şi din cadrul organizaţiilor neguvernamentale şi al 
angajatorilor privaţi. Prestarea serviciilor juridice calitative, prin reprezentarea oricăror categorii de clienţi 
în  instanţele de judecată de orice nivel, precum şi consultanţa juridică calificată  va permite aprecierea la 
cel mai înalt nivel a profesionalismului absolvenţilor din partea justiţiabililor. 
 Programul  de formare profesională este bazat pe un plan de învăţământ, care include cursuri 
fundamentale, menite  să dezvolte competenţe generale şi să perfecţioneze competenţe de învăţare 
independentă.  În aceeaşi ordine de idei, programul  de instruire oferă  cursuri speciale care vor dezvolta 
competenţe instrumentale, specifice domeniului de  formare profesională.    Din acest considerent, 
programul prevede şi o  serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare, studii de caz, menite să 
aprofundeze  cunoştinţele de specializare. 
 Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la Ciclul II, accentuându-se examinarea 
competenţelor de  cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul jurisprudenţei civile.  
Masteranzii vor fi evaluaţi  din perspectiva abilităţilor  de a lansa ipoteze ştiinţifice, de a determina 
metodologia de cercetare, de a aplica metode selectate, de a analiza datele obţinute, de a formula concluzii 
şi de a înainta  soluţii bine argumentate pentru diverse situaţii de caz specifice jurisprudenţei naţionale şi 
internaţionale. 
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