
 
 

 
 

Misiunea Programului de studii de master Dreptul afacerilor 
                Prin misiunea asumată Programul de studii de master Dreptul afacerilor își 

propune atât promovarea unui program educațional de formare a specialiștilor în domeniul 

dreptului, care să răspundă satisfacerii nevoilor sociale, cât și să ofere un sistem de 

învățământ accesibil, flexibil, centrat pe nevoile studentului, determinat de dezvoltările 

recente ale mediului de afaceri. În acest context aprofundarea instituțiilor de drept public și de 

drept privat implicate în cadrul afacerilor asigură o pregătire teoretică și practică de calitate 

superioară într-un cadru educațional competitiv. Astfel se pune accentul pe aprofundarea 

instituțiilor de drept administrativ în cadrul afacerilor, pe identificarea subiectelor raporturilor 

de dreptul afacerilor, pe cunoașterea instituțiilor de drept penal al afacerilor și identificarea 

aspectelor de drept procedural fiscal aplicabile întreprinderilor și profesioniștilor. Răspunzând 

cerințelor actuale ale pieței muncii, prin programul de master se urmărește cunoașterea 

mecanismelor achizițiilor publice și procedurile de arbitraj internațional. Transformările 

intervenite în societatea contemporană au determinat adaptarea planului de învățământ prin 

aprofundarea noțiunilor privind procedura insolvenței și aspectelor ce țin de piețele de capital. 

Latura internațională a programului de master se asigură prin cunoașterea instituțiilor de drept 

internațional economic și aspectelor teoretice și practice privind contractul de comerț 

internațional. Disciplina Etica și integritatea academică asigură înțelegerea și asimilarea 

normelor și principiilor de bază pentru etica profesională și cercetarea științifică din domeniul 

juridic. Organizarea practicii de specialitate oferă studenților masteranzi posibilitatea de a 

participa la stagii de practică în diverse instituții specifice programului de master. 

             În concluzie, Programul de studii universitare de master Dreptul afacerilor are ca 

misiune formarea unor specialiști cu o pregătire aprofundată în domeniul dreptului afacerilor, 

capabili să aplice aceasta specializare în exercitarea profesiilor juridice, asigurând 

absolvenților șanse reale de inserție atât în condițiile de competiție pe piața muncii, cât și prin 

cercetare și dezvoltare individuală și munca eficientă în echipă, specifică acestui domeniu în 

conformitate cu noile tendințe la nivel național și internațional. 

 

Obiectivele Programului de studii universitare de master 

Dreptul afacerilor 
1.Formarea tinerilor practicieni în domeniul afacerilor; 

2.Stabilirea cadrului conceptual al afacerilor lato sensu - parcursul unei întreprinderi din 

momentul înființării până în momentul desființării ei – și stricto sensu – încheierea unei 

convenții (tranzacții) comerciale; 

3.Identificarea în disciplinele de specialitate a instituțiilor de drept public și privat existente în 

cadrul afacerilor; 

4.Studierea cadrului juridic și instituțional autohton în materia dreptului afacerilor precum și a 

practicii profesionale relevante; 

5.Identificarea disciplinelor complementare necesare în cadrul afacerilor; 

6.Corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate; 

7.Integrarea disciplinelor complementare în cadrul disciplinelor de specialitate; 

8.Formarea unei concepții pluridisciplinare în abordarea problematicii dreptului afacerilor și a 

mobilității în tratarea acesteia; 

9.Abordarea disciplinelor de studiu specifice dreptului afacerilor prin prisma tendințelor de 

formare a unui drept unitar la nivelul Uniunii Europene. 


