
 
 

 
 

Misiunea Programului de studii de master „DREPT MEDICAL” 

             Programul de studii de master „DREPT MEDICAL” corespunde misiunii 

Universităţii  Titu Maiorescu și urmărește formarea profesională şi de cercetarea ştiinţifică  

în concordanţă  cu specificul studiilor de masterat organizat în România, în ciclul II de studii 

universitare. Programul de studii de master „DREPT MEDICAL”asigură promovarea și 

cunoașterea normelor adoptate la nivel internațional și european în domeniul medical. 

Perfecționarea licențiaților din domeniul medical, dar și a celor din domeniul juridic asigură 

implementarea corespunzătoare a normelor privind libertatea de a presta servicii, norme care 

prezintă particularități specifice în cazul exercitării profesiilor din domeniul medical. 

Implementarea și aplicarea acestor norme determină înlesnirea deplasării persoanelor care 

exercită profesii medicale, atât a cetățenilor români în statele membre ale Uniunii Europene, 

cât și a cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene în România, ceea ce aduce un 

plus de valoare sistemului de sănătate românesc, schimbul de experiență contribuind la 

îmbunătățirea actului medical și intensificarea cercetării științifice în domeniu. Totodată, 

programul de studii de masterat „DREPT MEDICAL” asigură cunoașterea, implementarea și 

aplicarea corespunzătoare a normelor privind libera circulație a persoanelor, norme care 

privesc dreptul de acces la asistență medicală preventivă pe teritoriul statelor membre ale UE, 

dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul statelor membre UE și dreptul de 

rambursare a costurilor tratamentelor de către sistemul de asigurări de sănătate de care 

aparțin, situații care au generat numeroase litigii în sistemul judiciar românesc. Totodată, se 

asigură cunoașterea și implementarea corespunzătoare a legislației naționale, reducându-se 

gradul de încălcare a dispozițiilor legale și implicit numărul faptelor cu caracter penal. 

Programul de studii de master „DREPT MEDICAL”se adresează unui număr mare de 

licențiați din diverse domenii de activitate, cum ar fi:juriști, persoane care exercită diverse 

profesii medicale sau sunt implicate în managementul unităților din sistemul național de 

sănătate, dar și altor categorii de licențiați având calitatea de asigurat în sistemul de sănătate 

publică și implicit calitatea de pacient. 

 

Obiectivele Programului de studii de master „DREPT MEDICAL” 

1.Cunoașterea și înțelegerea aprofundată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor și 

metodologiilor din domeniul juridic civil, penal, criminalistică și drept european  

caracteristice domeniului dreptului medical; 

3. Explicarea şi interpretarea normelor juridice prin utilizarea cunoştinţelor însuşite, precum şi 

înțelegerea mecanismelor de aplicare specifice dreptului medical; 

4.Utilizarea adecvată a dispozițiilor legale, a practicii judiciare medicale și doctrinei juridice 

în domeniul medical, punându-se accent pe aspectele practice ale aplicării acestora;  

5.Corelarea problemelor disciplinelor specifice domeniului juridic cu cele specifice dreptului 

medical; 

6. Aplicarea corespunzătoarea a dreptului Uniunii Europene prin prisma tendințelor de 

formare a unui drept unitar la nivelul Uniunii Europene; 

7.Realizarea conexiunii dintre norme interne, europene și internaționale; 

8.Formarea de practicieni în domeniul juridic cu competențe în soluționarea litigiilor de drept 

medical, dar și a practicienilor în domeniul medical care să asigure o aplicare corespunzătoare 

a legislației în domeniu  
 


