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1. Misiunea programului de studii 

Misiunea programului de master Instituții de Drept Privat constă în studierea 

aprofundată a principalelor instituții din dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei și 

dreptul procesual civil, fără a pierde din vedere bazele dreptului privat românesc. Scopul 

programului de master este de a contribui la crearea unei culturi juridice aprofundate a 

absolvenților de studii universitare de licență, prin dezvoltarea aptitudinilor și competențelor 

specifice activității juridice. 

Programul de master urmărește formarea de specialiști de înaltă competență și calificare 

în domeniul profesiilor juridice, stimulând în acest sens o permanentă inter-relaționare între 

noțiunile de ordin teoretic, cele aplicativ-practice și cele de cercetare științifică. În acest sens, 

absolvenții programului de master vor avea posibilitatea de a urma atât o carieră aplicativ-

practică (ex. avocat, magistrat, consilier juridic, notar public, executor judecătoresc, funcționar 

public etc.), cât și o carieră academico-didactică și una de cercetare științifică. 

 

2. Obiectivele programului de studii 
 

Principalele obiective ale programului de master constau în asigurarea unei cunoașteri 

aprofundate a ariilor de studiu aferente acestuia, pentru formarea de competențe profesionale 

specifice, cu centrarea pe instituții relevante ale dreptului privat și anume pe concepte și instituții 

fundamentale de drept civil, regimuri matrimoniale, conflicte de legi, drept societar, dreptul 

insolvenței, probațiunea și proceduri speciale în procesul civil, răspunderea în dreptul privat și 

aspecte de noutate referitoare la dreptul privat digital, protecția mediului și publicitate imobiliară.  

 

3. Competențe dobândite 

 folosirea cunoștințelor de ordin conceptual și metodologic pentru a soluționa probleme 

teoretice și practice noi aferente domeniului de studiu; 

Aprobat, 
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 identificarea prevederilor legale și a instituțiilor aplicabile într-un anumit context dat 

determinat; 

 realizarea de corelații între instituțiile dreptului privat studiate și modul de manifestare a 

acestora la nivel național, european și internațional; 

 aplicarea cunoștințelor dobândite, în cadrul procedurii de elaborare și/sau redactare a unor 

proiecte de acte normative specifice; 

 înțelegerea și utilizarea corespunzătoare a limbajului juridic de specialitate aferent 

instituțiilor dreptului privat studiate în cadrul programului de master; 

 acordarea de consultanță juridică cu privire la aspecte litigioase legate de instituțiile studiate, 

precum și activități de asistență și/sau reprezentare, cum ar fi: negocierea și redactarea de 

contracte translative de proprietate, redactarea de acte constitutive și regulamente de 

organizare și funcționare a societăților; înființarea de societăți și modificarea actelor 

constitutive ale acestora; consilierea în domeniul publicității imobiliare; consiliere în 

domeniul litigiilor cu elemente de extraneitate etc.; 

 însușirea capacității de a lucra în mod independent, beneficiind de un nivel minim de 

îndrumare, pentru a identifica cele mai bune surse bibliografice, jurisprudențiale sau de 

natură legislativă necesare îndeplinirii sarcinilor specifice asociate unuia dintre domeniile 

juridice. 

 

Acquired skills 

 using conceptual and methodological knowledge to solve new theoretical and practical 

problems related to the field of study; 

 identifying the legal provisions and the applicable institutions in a certain determined context; 

 making correlations between the studied private law institutions and the way in which these 

institutions are manifesting at national, European and international level; 

 applying the acquired knowledge, within the procedure of elaboration and / or drafting some 

specific normative acts; 

 understanding and appropriate use of specialized legal language related to private law 

institutions studied in the master's program; 

 providing legal consultancy related to litigious issues concerning the studied institutions, as 

well as assistance and/or representation activities, such as: negotiating and drafting contracts 

related to transfer of ownership, drafting articles of incorporation and regulations for the 

organization and operation of companies; establishing commercial companies and modifying 

their constitutive acts; counseling in the field of real estate advertising; counseling in the 

field of litigation with foreign elements etc. 

 acquiring the ability to work independently, benefiting from a minimum level of guidance, in 

order to identify the best bibliographic, jurisprudential or legislative sources necessary to 

fulfill the specific tasks associated with one of the legal fields. 
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4. Descrierea calificării prin: 

     Rezultatele învățării1 definite prin: 

a) Cunoștințe 

La terminarea programului de master, absolventul trebuie: 

 să cunoască aprofundat, să înțeleagă și să utilizeze elementele specifice unei anumite arii de 

specializare și în cadrul acesteia a dezvoltării teoretice, metodologice și practice specifică 

programului de studii; 

 să stăpânească și să utilizeze în mod adecvat limbajul specific în comunicarea cu diferite 

segmente profesionale; 

 să aibă cunoștințe aprofundate cu privire la noțiunile și instituțiile specifice disciplinelor din 

cadrul programului de master, respectiv: concepte și instituții fundamentale de drept civil, 

răspunderea în dreptul privat, regimuri matrimoniale, publicitatea imobiliară, probațiunea în 

procesul civil etc. 

 să aibă capacitatea de a defini, clasifica și descrie concepte, teorii, principii și metodologii 

specifice dreptului privat; 

 să identifice normele juridice din sistemul dreptului românesc și european și a principalelor 

instituții juridice internaționale din domeniul dreptului privat; 

 să poată identifica sursele de informare aplicabile unei anumite probleme din domeniul 

dreptului privat (legislație, doctrină, practică judiciară, folosirea de baze de date 

internaționale etc.); 

 să utilizeze limbajul juridic specific dreptului privat și cunoștințele specifice domeniului 

pentru explicarea și interpretarea unor situații juridice noi; 

 să interpreteze și să explice raportul dintre instituțiile dreptului privat român și cele ale 

dreptului privat european prin folosirea de metode comparative; 

 să explice și să interpreteze sursele de informare din domeniul dreptului privat referitoare la 

o problemă de drept concretă. 

b) Aptitudini 

La terminarea programului de master, absolventul trebuie: 

 să utilizeze de o manieră integrată conceptele și metodologiile, în situații incomplet sau 

insuficient definite pentru a rezolva probleme teoretice și practice noi; 

 să utilizeze în mod coerent limbajul juridic de specialitate în elaborarea unor argumentări 

specifice în domeniul dreptului privat; 

 să aplice teoriile, principiile și conceptele dreptului privat într-un anumit context clar definit; 

                                                 
1 ,,rezultatele învățării" înseamnă enunțuri care se referă la ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să facă un 

cursant la terminarea unui proces de învățare și care sunt definite sub formă de cunoștințe, aptitudini, 

responsabilitate și autonomie (Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții) 
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 să poată corela și compara diferite instituții ale sistemului de drept național, european și din 

alte state într-un anumit context clar determinat, prin folosirea de metode, tehnicii și principii 

specifice dreptului privat; 

 să identifice prevederile legale specifice dreptului privat în general, sau unei anumite 

instituții de drept privat, în special, aplicabile într-un anumit context clar determinat; 

 să aibă capacitatea de a selecta și clasifica informațiile juridice necesare pentru rezolvarea 

unei probleme concrete de drept privat și de a rezolva respectiva problemă ridicată de situația 

de fapt. 

 să aibă capacitatea de a utiliza, în mod pertinent, criterii și metode de evaluare pentru a putea 

argumenta și fundamenta anumite decizii; 

 să aibă capacitatea de a selecta și discerne în mod corect ce soluție este mai potrivită în 

rezolvarea unei probleme specifice de drept privat; 

 să elaboreze proiecte profesionale, prin folosirea legislației românești și europene specifică 

dreptului privat. 

c) Responsabilitate și autonomie 

La terminarea programului de master, absolventul trebuie: 

 să realizeze sarcinile profesionale complexe în mod eficient și responsabil, cu respectarea 

regulilor deontologice specifice și în condiții de autonomie și independență profesională; 

 să-și asume funcții de conducere sau de execuție în cadrul organismelor profesionale sau a 

anumitor instituții publice sau private; 

 să aibă capacitatea de a se autocontrola și autoverifica în procesul de învățare continuă, de a-

și diagnostica propriile nevoi de formare și de a-și analiza activitatea profesională proprie. 

5. Titlul și calificarea obținute 

 titlul: Instituții de Drept Privat – Master 

 denumire calificare: Instituții de Drept Privat 

 Cod calificare RNCIS: -  

 

6. Ocupații posibile, conform „Clasificării Ocupațiilor din România” 

 Ocupația      Cod COR/ISCO-08 

 

 

Registrator de carte funciară       261913 

Asistent registrator principal       261923 

Consilier proprietate industrială autorizat     261918 

Specialist proprietate intelectuală      261919 

Expert executor bancar       261917 
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PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 
 

 

Codul 

disciplinei 
Denumirea disciplinei 

Tipul 

disciplinei 

Sem. I Sem. II 

Credite 

Forma 

de 

evaluare 

Total ore semestru 

Sem. 

I 

Sem. 

II 

Semestrul I Semestrul 

II 

C. S./L. 
C

. 

S./

L. 

C, 

S/L 

SI C, 

S/L 

SI 

 Discipline obligatorii            

FDIDP 0101 

Concepte și instituții 

fundamentale de drept civil 

Fundamental concepts and 
institutions of civil law 

DA 2 1   6  EX. 42 108   

FDIDP 0102 
Răspunderea în dreptul privat 

Liability in private law 
DS 2 1   5  EX. 42 83   

FDIDP 0103 
Regimuri matrimoniale 
Matrimonial regimes 

DA 2 1   5  EX. 42 83   

FDIDP 0104 

Probațiunea în procesul civil 

Probation in civil 

proceedings 

DS 2 2   6  EX. 56 94   

FDIDP 0105 

Etica și integritate academică 

Ethics and academic 

integrity 

DC 1 -   4  C 14 86   

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
 9 5   26  4EX, 1C 196 454   

 Discipline opționale            

FDIDP 0106 
Dreptul civil al mediului 
Civil environmental law 

DS 1 1   4  EX. 28 72   

FDIDP 0107 
Dreptul insolvenței 

Insolvency law 
DS 1 1   4  EX. 28 72   

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
 1 1   4  1 Ex 28 72   

 Observație – se va alege o disciplină            

 
Total ore activități 

didactice sem I 
 10 6          

 TOTAL SEM I  140 84   30  5 EX, 1C 224 526   

 Discipline facultative             

FDIDP 0108 
Limba engleză 

English language 
DC 1 1   4  C 28 72   

 
Total ore discipline 

facultative 
 1 1   4  C 28 72   
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Codul 

disciplinei 
Denumirea disciplinei 

Tipul 

disciplinei 

Sem. I Sem. II Credite Forma 

de 

evaluare 

Total ore semestru 

Semestrul I Semestrul 

II 

C. S./L. 
C

. 

S./

L. 

Sem. 

I 

Sem. 

II 

C, 

S/L 

SI C, 

S/L 

SI 

 Discipline obligatorii 
 

          

FDIDP 0209 
Drept privat digital 

Digital private law 
DS   2 1  6 EX.   42 108 

FDIDP 0210 
Publicitatea imobiliară 

Real-estate publicity 
DS   2 1  5 EX   42 83 

FDIDP 0211 

Conflictele de legi în dreptul 
internațional privat 

Conflicts of laws in private 

international law 

DA   2 1  6 EX.   42 108 

FDIDP 0212 

Practică de specialitate 

Specialised Practical 

Training 

DS    3  4 C   42 58 

FDIDP 0213 

Cercetarea în vederea 
elaborării lucrării de 

disertație 

Research to develop 
dissertation thesis 

DS    2  4 C   28 72 

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
   6 8  25 3EX, 2C   196 429 

 Discipline opționale            

FDIDP 0214 

Proceduri speciale în 
procesul civil 

Special procedures in civil 

proceedings 

DS   2 1  5 EX.   42 83 

FDIDP 0215 
Drept societar 

Corporate law 
DS   2 1  5 EX.   42 83 

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
   2 1  5 1 Ex   42 83 

 Observație – se va alege o disciplină            

 
Total ore activități 

didactice sem II 
   8 9        

 TOTAL SEM II       30 4 EX, 2C   238 512 

 
Lucrarea de disertație 

Dissertation thesis 
  10      

 TOTAL ORE    9EX, 3C 224 526 238 512 

 
AVIZE 

 
Avizat 

Departamentul Științe Juridice, 

Facultatea de Drept 

Avizat 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității, Facultatea de Drept 

Avizat 

Consiliul facultății, 

Facultatea de Drept 

Director Departament, 

lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

Președinte Comisie, 

conf. univ. dr. Andreea RÎPEANU 

Decan, 

prof. univ. dr. Maria FODOR 

în ședința din: 03.02.2022 

 

în ședința din: 03.02.2022 

 

în ședința din: 03.02.2022 

 

 


