
I.  Descrierea programului de studii de master 
 

Domeniul fundamental de ierarhizare: Ştiințe sociale 

Ramura de știinţă: Științe juridice 

Domeniu de studii universitare de master:  Drept 

Program de studii universitare de master: Instituții judiciare și profesii liberale 

Baza legală a programului: Adresă de înfiinţare -  Ordinul MECT  5483/2011,  

Acreditare ARACIS - 9931/28 iulie 2011, H.G. nr.  402/2016 

Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență 

Durata studiilor: 2 semestre 

Titlul absolventului: Absolvent de masterat  în domeniul ştiinţelor juridice 
 

Misiunea programului de studii de masterat:  
 

- formarea specializată a absolvenţilor de învăţământ superior în domeniul instituţiilor 

judiciare, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de 

cercetare care să le asigure accesul şi succesul ca profesionişti pe piaţă, în mediul profesiilor 

juridice, inclusiv a celor cu statut liberal; 

- formarea de specialişti, cu pregătire superioară, la nivelul actual al dezvoltării ştiinţei, 

tehnicii şi culturii universale şi naţionale; urmărindu-se concomitent şi dezvoltarea orizontului 

de cunoaştere prin asimilarea celor mai reprezentative valori ale creaţiei umane; 

- crearea condiţiilor pentru ca absolvenţii universităţii să asimileze un ansamblu de cunoştinţe 

şi să-şi formeze deprinderile şi capacităţile care să le permită o inserţie rapidă pe piaţa muncii; 

- participarea membrilor comunităţii universitare la realizarea programelor naţionale şi 

internaţionale de cercetare ştiinţifică, proiectare tehnologică şi dezvoltare culturală.  
 

Obiectivele programului de studii:  
 

Obiective generale:  

- crearea unui cadru de învăţământ de pregătire postuniversitară în domeniul managerial ce se 

adresează absolvenţilor de învăţământ superior care va asigura premisele unei informări 

continue şi în conformitate cu noile metode, tehnici, politici din acest domeniu; 

- facilitarea accesului absolvenţilor pe piaţa muncii din România şi Europa prin asigurarea 

unei pregătiri adecvate si aprofundate din punct de vedere teoretic si practic într-un domeniu 

de larg interes; 

- crearea unui sistem de învăţământ şi perfecţionare pentru cei implicaţi în activitatea de 

conducere cu cerinţele practice în vederea realizării unor performanţe superioare în acest 

domeniu; 

- răspunsul la cererea manifestată de cei dornici să urmeze studii care să acopere necesităţile 

lor de dezvoltare profesională; 
 

Obiective specifice:  

- să asigure absolvenţilor cunoştinţe (capacităţi de cunoaştere) detaliate teoretice şi practice 

specifice domeniilor studiate; 

- să formeze deprinderi care să permită absolvenţilor să elaboreze demersuri strategice pentru 

îndeplinirea sarcinilor care apar în timpul muncii sau al studiului, prin aplicarea de cunoştinţe 

specializate şi prin utilizarea surselor de informaţii specializate; 

- să formeze competenţe personale şi profesionale; 

- să formeze competenţe de adaptare într-un context nesigur şi problematic, în perspectiva 

creşterii capacităţilor de competitivitate, ocupare şi dezvoltare durabilă; 



- dezvoltarea capacităţilor instituţionale, îndeosebi a celor cu potenţial de inovare, influenţă 

directă şi multiplicarea schimbărilor sociale; 

- asigurarea unei formări continue, în perspectiva educaţiei permanente, care să cuprindă atât 

dimensiunea profesională cât şi educaţia civică; 

- formarea capacităţilor de anticipare, de rezolvare a unor situaţii neprevăzute, de comunicare, 

spirit critic, dezvoltare personală , învăţare permanentă, negociere colectivă, coexistenţă într-

un mediu multicultural, toleranţă şi solidaritate; 

- să formeze specialişti de nivel european care să cunoască politicile şi instituţiile europene, 

capabili să activeze într-o manieră integratoare în domeniul juridic; 

- să dezvolte cercetarea ştiinţifică în domeniul juridic. 

 

Competenţe profesionale:  

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 

juridic;  

C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic; 

C3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale; 

C4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul 

european şi dreptul altor state; 

C5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 

problemă de drept concretă; 

C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din 

punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor. 
 

Competente transversale:  

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului; 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), 

cu respectarea palierelor ierarhice; 

CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională. 
 

Standarde ocupaţionale:  

Lichidator - 241218; Administrator judiciar - 241219; Executor bancar - 261917; Consilier 

forţă de muncă şi şomaj - 242301; Expert forţă de muncă şi şomaj - 242322; Inspector de 

specialitate forţă de muncă şi şomaj - 241203; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj 

– 242305; Expert / inspector vamal - 335105; Avocat - 261101; Jurisconsult – 261102; 

Procuror - 261201; Judecător şi asimilaţi - 261202; Magistrat asistent - 261203; Judecător 

inspector - 261204; Magistrat consultant - 261205; Consilier de probaţiune - 261206; 

Inspector probaţiune - 261207; Executor judecătoresc - 261901; Inspector justiţie - 261902; 

Expert jurist - 261903; Consilier de justiţie - 261904; Referent de specialitate în justiţie - 

261905; Notar - 261906; Inspector general penitenciare - 261909; Consilier armonizare 

legislativă - 261910; Expert armonizare legislativă - 261911; Analist armonizare legislativă - 

261912; Registrator de carte funciară - 261913; Mediator - 243202; Purtător de cuvânt -

243206; Cercetător în domeniul ştiinţelor juridice - 261915; Asistent de cercetare în domeniul  

ştiinţelor juridice - 261916; consilier diplomatic - 111201; consilier guvernamental - 111202; 

consilier si consultant juridic - 111203; consilier institutii publice - 111204; consilier al 

ministrului - 111205; consul general - 111206; consultant prezidential si guvernamental - 

111236; director institutie publica si asimilati - 111207; director adjunct institutie publica si 



asimilati - 111208; director de cabinet - 111209; director general institutie publica si asimilati 

- 111210; grefier sef (judecatorie, parchet) - 121909; grefier sef de sectie (Curte de Apel, 

tribunal, parchete) – 121910, prefect - 111218; presedinte Înalta Curte de Casatie si Justitie - 

111110; presedinte Curte de Apel - 111111; presedinte Curte de conturi - 111112; presedinte 

de judecatorie - 111113; presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la Curtea de 

Apel, tribunale si judecatorii) - 111039; presedinte tribunal - 111116; prim procuror - 111118; 

prim procuror adjunct - 111119; prim adjunct al procurorului general - 111045; procuror 

general - 111048; procuror sef de sectie - 111049; procuror sef de sectie adjunct - 111124; 

secretar general - 111219; secretar primarie, prefectura, procuratura - 111302; sef laborator 

criminalistica – 121912; presedinte institutie publica - 111228; subsecretar de stat - 111140; 

inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe lânga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 

111129; membru al Consiliului Superior al Magistraturii - 111130; secretar general adjunct al 

Consiliului Superior al Magistraturii - 111131; inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru 

judecatori/procurori de pe lânga Plenul CSM - 111132 

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de master 
 

1. Credite ECTS – 2 semestre                                   ECTS 

    Credite la discipline  obligatorii                                    60 

    Credite la discipline opţionale                                         0 

Total credite                                                                     60 
 

    Credite la examenul de disertaţie                                  10 
 

2. Examen de finalizare a studiilor  

Perioada: iulie 

Constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie 

Credite acordate: 10 ECTS 
 


