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Nivelul calificării conform ISCED – 7 
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Domeniul general de studiu (codul şi denumirea) – 042  Drept 
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Program de master Proceduri judiciare civile (MP) 
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Titlul obţinut – master în drept 

Titleawarded – Master in Law 

 

Limba de studiu: limba română 

Language of study: Romanian 

 

Forma de organizare a învăţământului – de zi 

Form of study  – full time 
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Calendarul universitar/graficul procesului de studii 

 

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 

(2săptămâni) 

 

Paşti 

01.04.2018-

09.04.2018  

(1săptămână) 

 

25.06.2018-

31.08 .2018 

(10săptămâni) 

 

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) 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 
 

CONTINUTUL PLANULUI DE INVATAMINT 

CONTENT OF THE EDUCATION PLAN 

 
 

 

Cod 

Code 

 

 

Denumireaunităţii de curs 

Name of the course unit 

 

 

 

 

Total

ore 

Total

hour

s 

Inclusiv 

Including 

Ore/săptămână 

       Hours/week 

 

Forma 

de 

evaluare 

Evaluati

on form 

 

ECT

S 

ETC

S 

Contact

direct 

Lucruin

dividua

l 

Curs Seminar 

Semestrul I 

F.01.O. 01 
 

Procedura și  practica CtEDO 
Procedureand practice of 

theECtHR 

240 60 180 2 2 Ex 8 

F.01.O .02 
 

Procedura insolvabilității  
Insolvencyprocedure 

240 60 180 2 2 Ex 8 

F.01.O .03 
 

Implicarea instanței  de judecată 

în executarea silită 
Involvement of  courts in 

forcedexecution 

120 30 90 2 1 Ex 5 

S.01.O. 04 
 

Sisteme judiciare și proceduri 

civile europene 
Judicialsystemsand European civil 

procedures 

180 60 120 2 1 Ex 5 

S.01.O .05 
 

Psihologia socială 
Social Psychology 

120 30 90 1 1 Ex 4 

Total 

 

 900 240 660 9 7 5 30 

Semestrul II (10 săptămâni) 

Semester II (10 weeks) 
S.02.A.06 
 

S.02.A.07 
 
 

Controlul judiciar în cadrul 

procesului civil/ Retoricapersuasivă 
Judicialreview in civil proceedings/ 

Persuasive rhetoric 

150 40 110 2 2 Ex 5 

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

Apărarea drepturilor civile în 
arbitraj  / Proceduri  necontencioase  

în cadrul procesului civil 
Civil rightsdefense in arbitration / 

Non-contentiousprocedures in civil 
process 

150 40 110 2 2 Ex 5 



S.02.A.10 
 

S.02.A.11 
 

Proces civil internațional  /  

Cooperarea juridică internațională 
International civil process  /  

International legal cooperation 

150 40 110 2 2 Ex 5 

S.02.A.12 

 

S.02.A.13 

 
 

Securitatea raporturilor juridice 

în materia civilă  /Contenciosul 
administrativ 
Security of legal relations in civil 

matters / Administrative litigation 

150 40 110 2 2 Ex 5 

S.02.O.14 Practica de specialitate 

Internship 

300  300    10 

Total  900 160 740 8 8 4 30 

Semestrul III 

S.04.O.15 Teza de master 

Master's thesis 

900  900   Susţinere 30 

TOTAL   2700 400 2300 18 14 9 90 

 

 

 

 

Unităţi de curs la liberaalegere 

 

Cod Denumireaunităţiidecurs Total 

(ore) 

Inclusiv Formed

eevalua

re 

Nr. 

decred

ite Contactdirect Lucruind

ividual 

   Curs Seminar    

 Modululpsihopedagogic. 300 2 2 240 Examen 10 

 Total 300    1 10 

 

 

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER 

 
Studierea dreptului la ciclul I licență a Facultății de Drept are ca finalitate crearea de 

competențe pentru implicarea în activitatea practică de jurist în funcție de domeniul profesional.  

În egală măsură, formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea 

specialistului în  scopul investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă, precum și 

asigurarea condiţiilor de dezvoltare  multilaterală a viitorului specialist sunt preocupări ale 

întregului corp didactic al Facultății de Drept. 

 Ca profil universitar, programul de master de profesionalizare Proceduri Judiciare Civile  

este elaborat în scopul de a asigura o formare profesională eficientă, de a crea premisele unei 

integrări socio-profesionale  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.  

Programul de master oferă 90 credite, pe durata a 3 semestre. 

Programul  de formare profesională este bazat pe un plan de învăţământ, în limba română, 

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.  



Cursurile propuse pentru instruire se bazează pe cunoștințele și abilitățile obținute în 

decursul studierii dreptului la ciclul I Licență, fiind totuși absolut noi, cu abordări profunde și 

complexe. Realmente, procedura și practica  CEDO, procedura de insolvabilitate, implicarea 

instanței de judecată în executarea silită, apărarea drepturilor civile în arbitraj, procesul civil 

internațional, securitarea raporturilor juridice fiind predate de profesioniști notorii sunt cursurile 

care definitivează competența profesională a unui jurist interesat de toate aspectele apărarii 

drepturilor.  Studierea sistemelor judiciare și  a procedurilor civile europene asigură vitorului 

specialist o viziune clară despre justiția civilă din cadrul Uniunii Europene, precum și 

posibilitatea unei viitoare integrări a justiției civile. Cultivarea abilitățile non-juridice, formarea 

poziţiei civice şi a dimensiunilor etice ale personalităţii se realizează grație unur cursuri precum: 

Psihologia socială, Retorica juridică. 

 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 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. 

 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. 

 

 

OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢI  ÎN DOMENIUL DAT 

 

Domeniile de 

specializare 

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate  Lista profesiilor 

conform 

specializărilor 

Proceduri 

judiciare 

civile 

 

 

 

 

 

 

- Consultant juridic la oriceîntreprindere, instituţie, 

organizaţieindiferent de tipul de proprietatesau forma 

juridico-organizaţională; 

- Reprezentant contractual apt să  acorde asistenţă 

judiciară calificată; 

-  Membru al organelor specializate privind medierea 

civilă; 

- Avocatînbazalicenţei; 

- Executor judecătoresc;  

- Judecator în cadrul judecătoriilor de drept comun, 

precum şi lucrător în aparatul judecătoriei, curţilor de 

apel, Curţii Supreme de Justiţie; 

- Funcţionar în cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi în 

alte organe ale administraţiei publice  atât centrale, 

centrale de specialitate, cât şi locale; 

- Cadru didactic universitar. 

 

- Avocat  

- Mediator 

- Judecător 

- Executor 

judecătoresc 

- Jurisconsult 

- Funcţionar public 

- Lector universitar 

 

 

 



 

 

FINALITĂŢI DE STUDIU ŞI COMPETENŢE 

 

Competenţe generale: 

- cunoaşterea şi înţelegerea  fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi 

aplicarea ideilor în contextul jurisprudenţei civile; 

- aptitudini de autoinstruireînscopulrealizăriiunuistudiuintegru original; 

- deprinderi de adaptare a rezultatelorştiinţifice din altedomenii la procesul de formare a 

gândiriijuridice; 

- selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale; 

- aplicareatehnologiilorinformaţionalemoderneînactivitateaprofesională; 

- abilitatea de a lucra în echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului; 

- realizarea diagnozelor  bazate pe cerecetare în vederea  soluţionării problemelor de drept; 

- elaborarea judecăţilor de valoare  menite să înlăture lacunele în drept; 

- posedareadexterităţilor care permit autocercetareaşiautoperfecţionarea; 

- capacitatea de a analiza critic, de a evalua şi de a sintetiza  idei noi şi complexe; 

- capacitatea de a promova în context academic şi profesional progresul tehno-social în vederea 

promovării  noilor reglementări juridice; 

- demostrarea capacităţii de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului de drept 

naţional şi integrarea acestuia în plan internaţional. 

 

Competenţespecifice: 

Masterandultrebuiesă: 

- utilizezecunoştinţeteoretice cu un caracterpronunţataplicativîndomeniul: probaţiuniijudiciare, 

examinăriişisoluţionăriipricinilorcivileîn fond, inclusiv cu element de extraneitate, 

procedurilornecontencioaseşi de control, controluluijudecatorescşijudidiciar, procedurii de 

executare a  actelorjudecatoreşti. 

- aplice metode de lucru cu legislaţia în domeniu, inclusiv practica CEDO;  

- aplicecorectprincipiile de soluţionare a pricinilorcivile; 

-  acorde asitenţă juridică calificată în materia  apararii judiciare şi extrajudiciare a drepturilor  şi  

intereselor legitime; 

-  participe la soliţionarea  divergenţelor ca mediator; 

-  întocmească proiecte de acte procedurale necesare atât justitiabililor, cât  şi judecatorilor; 

-  elaboreze studii şi cercetari  privitor la interpretarea corectă a legilor naţionale şi a izvoarelor 

internaţionale cu caracter procedural; 

- contribuie la perfecţionareareglementarilor de procedurăcivilă; 

- sintetizeze practica judiciară naţională şi internaţională pentru  utilizarea acesteia în procesul de 

soluţionare a litigiilor de drept. 

 

 

 


