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Stimaţi studenţi, 
Facultatea științe Economice și Juridice din cadrul Universităţii Cooperatist- 

Comerciale din Moldova (UCCM), prin preocuparea majoră în formarea generaţiilor de 

noi specialişti de înaltă calificare în domeniul jurisprudenţii şi al cooperaţiei de consum,  

dezvoltă şi menţine o atmosferă de studiu şi creaţie, promovează un spirit universitar pe 

care urmează să-l descoperiţi prin parcursul Dumneavoastră în calitate de studenţi, să-l 

cultivaţi, să-l aplicaţi şi să-l trăiţi, derivând din aceasta o formă aleasă de gândire şi 

conduită intelectuală. 

Ghidul studentului este un document-călăuză care vine să Vă sprijine în 

demersul de formare profesională. Studiindu-l cu atenţie, veţi reuşi să descoperiţi esenţa 

ştiinţelor predate/învăţate în domeniul respectiv, în cadrul unui sistem de valori ce 

conduc la performanţe şi excelenţă, incluzând realizare, contribuţie, autodepăşire, 

creativitate, calitate şi oportunitate, toate întrunind o frumoasă afirmare de sine. 

Conştientizând imperativul de a crea o Europă a cunoaşterii, unanim recunoscut 

drept factor prioritar în dezvoltarea umană, socială şi economică, s-a resimţit nevoia 

unirii eforturilor mediului academic din cadrul UCCM în constituirea unui sistem 

educaţional comparabil, compatibil, competitiv şi atractiv, bazat pe cunoaştere şi 

cercetare, care să asigure realizarea expectanţelor de formare intelectuală a studenţilor, 

prezentând dovada unei veritabile etichete morale şi culturale. 

Ghidul studentului, programul de studii Drept, reprezintă un suport pentru 

orientarea profesională şi încadrarea studenţilor în procesul de învăţământ din 

universitate, în contextul specificului domeniului de formare, încadrat într-un sistem de 

învăţământ superior deschis şi flexibil. Respectarea prevederilor Ghidului asigură 

oportunităţi pentru mobilitatea academică în procesul de formare a Dumneavoastră, în 

baza unui program de instruire prin utilizarea Sistemului European de Credite 

Transferabile (ECTS). 

Traseul educaţional din cadrul UCCM cuprinde o serie de discipline 

fundamentale şi de specialitate, obligatorii şi opţionale. Acumularea numărului de 

credite de către student la fiecare disciplină, modul în cadrul unei perioade academice 

prestabilite prezintă dovada cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor acumulate în 

procesul de studiu şi constituie un indicator al calităţii formării profesionale. 

Activitatea didactică a UCCM este orientată spre pregătirea specialiştilor 

moderni, eficienţi, deschişi spre noi experienţe, formare de competenţe profesionale, 

care să poată promova într-un mod persuasiv cele mai înalte valori moral–spirituale, 

general–umane şi naţionale. 

Facultatea Științe Economice și Juridice este alegerea pe care aţi făcut-o în 

procesul de orientare profesională. Vă marchiază viitorul şi asigură toate oportunităţile 

de formare. 

Implicarea eficientă în activităţile didactice, realizarea cursurilor şi lucrărilor 

practice, vor constitui dovada exigenţei faţă de propria persoană şi faţă de planurile de 

viitor. 

Vă dorim, bun venit, incursiune cît mai reuşită în statutul de student, 

perseverenţă, insistenţă, dârzenie şi curaj, iniţiativă şi creativitate în formarea 

profesională a Dumneavoastră. 

Larisa ŞAVGA, 

prof.univ., dr.hab., rector UCCM 
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Informaţii despre Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova 

 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) a fost înfiinţată 

în anul 1993 de către Guvernul Republicii Moldova (Hotărârea din 22 iunie 1993, 

nr.376) şi Conducerea Moldcoop (Hotărârea din 24 iunie 1993, pr.verb. nr.10 pct.5), 

este acreditată prin Hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.11.3 

din 29 noiembrie 2007 (Certificat de acreditare Seria AU Nr.000130) şi posedă Licenţa 

Camerei de Licenţiere din Republica Moldova Seria A MMII Nr.029073 reperfectată la  

18.06.2008, este acreditată ştiinţific de Consiliul Naţional pentru acreditare şi atestare 

(Certificat de acreditare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovrii Seria A Nr.004) în 

baza Hotărârii Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-06/2 din 12 noiembrie 2009, este 

membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Certificat de membru al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei, Seria MA nr.04 din 29 iulie 2010). UCCM este unica instituţie 

de învăţământ superior din republică specializată în pregătirea specialiştilor în domeniul 

comerţului. 

UCCM este membru al Memorandumului Instituţiilor cooperatiste de învăţământ 

universitar din spaţiul CSI din 1995, al Asociaţiei Mondiale a Universităţilor din 1999, 

Asociaţiei Internaţionale a Învăţământului Comercial-Economic din 2000 şi al 

Asociaţiei Internaţionale a Merceologilor şi tehnologiilor din 2006. 

UCCM din 2006 a purces la implementarea Sistemului de Management al 

calităţii în baza standardului ISO 9001:2000. În februarie 2009 a fost certificată extern,  

obţinând certificatul nr.6986 din 16 februarie 2009 pentru implementarea şi menţinerea 

SMC în serviciile educaţionale universitare şi în ianuarie 2010 s-a efectuat tranziţia la 

noul standard ISO 9001:2008. Certificarea a fost efectuată de către SRAC - Organism 

de certificare a sistemelor de management din România în parteneriat cu IQNet (The 

International Certification Network). În februarie 2012 UCCM a fost recertificată 

extern, implementează, menţine şi dezvoltă Sistemul de Management al calităţii 

conform condiţiilor standardului ISO 9001:2008. 

Constituită ca un centru educaţional modern şi de cercetare-dezvoltare, 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova deţine poziţia de lider şi 

coordonator în domeniul învăţământului superior comercial-economic din ţară, 

promovându-se în realizarea programelor educaţionale într-un spectru larg de 

specialităţi cu precădere în domeniile merceologie şi comerţ, tehnologie şi 

managementul alimentaţiei publice, marketing şi logistică, achiziţii, business şi 

administrare, contabilitate, finanţe şi bănci, economie mondială şi relaţii economice 

internaţionale, informatică economică, drept, servicii, turism ş.a. 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova implementează prevederile 

Declaraţiei de la Bologna şi se aliniază standardelor educaţionale europene, ce 

constituie un garant al calităţii pregătirii cadrelor. În acest scop sunt elaborate noi 

planuri de învăţământ, se implementează Sistemul European de Credite Transferabile, 

funcţionează un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, este instituit un 

sistem de autoguvernare studenţească. Începând cu anul universitar 2005-2006 

instruirea este organizată în 2 cicluri: 

*ciclul I, studii de licenţă cu durata de 3(4) ani şi alocarea a 180/240 de credite 

de studii; 
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  *ciclul II, studii de masterat cu durata de 2(1,5) ani şi alocarea a 120/90 

de credite de studii. 

UCCM dezvoltă relații de parteneriat în baza multiplelor acorduri de colaborare 

cu instituții de învățământ și de cercetare din străinătate cca 30. Semnarea Magna 

Charta Universitatum (2011, Bologna), care asociază 904 universități din 88 de țări, 

aderarea la diferite asociații și consorții internaționale (Memorandumului de colaborare 

a instituțiilor cooperatiste de învățământ universitar din țările CSI, a Asociației 

Internaționale a Învățământului Comercial - Economic etc.), co-participarea în crearea 

Universității internaționale de rețea ”Cooperația” oferă vaste posibilități de 

internaționalizare. UCCM are încheiate Acorduri de mobilitate academică pentru 

cadrele didactice și dezvoltă programe de mobilitate academică a studenților şi 

personalului academic în cadrul programului Erasmus+ cu instituții de peste hotare, 

precum: Universitatea din Valencia, Spania; Universitatea din Girona, Spania; 

Universitatea Rovira i Virgili din Tarragona, Spania,  Universitatea Telematica 

Internazionale Uninettuno, Roma, Italia; Universitatea din Split, Croația,  Universitatea 

din Pannonia, Ungaria (Anexa 1.2.35);  Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România; 

Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România, Universitatea George Bacovia din 

or. Bacău, România; State University of Shirak, Armenia, Universitatea de Comerț și 

Economie din Lvov, Ucraina ș.a. În cadrul Universității au avut loc întruniri cu privire 

la Internaționalizarea învățământului superior prin intermediul extensiilor universitare, 

inclusiv ale Universității Dunărea de Jos din Galați, România, unde au participat activ 

membrii departamentelor. În cadrul acordurilor de mobilitate academică 

interinstituționale, UCCM oferă studenților posibilitatea urmării programelor de 

mobilitate în instituțiile partenere.  

Prin participarea în proiecte ERASMUS+ de consolidare a capacității 

instituționale (HECB), în activități în cadrul acordurilor de colaborare bilaterală 

personalul științifico-didactic și didactic al Universității are posibilitatea de a studia 

experiența universităților-partenere de peste hotare în organizarea programelor de 

studii, a conținuturilor educaționale, a tehnologiilor educaționale avansate aplicate (în 

special la University of  Barcelona, Spania; University of Krems, Austria; Universitatea 

”George Bacovia” din Bacău, România; Universitatea Al.I. Cuza din Iași, România; 

Universitatea Europeană pentru Educație Continuă din Louvain-la-Neuve, Belgia; 

Buckinghamshire New University, Marea Britanie; Mykolas Romeris University, 

Lithuania; University of Maribor, Slovenia; Maastrich University, filiala în Brussels; 

Universitatea din Turku, Finlanda; Universitatea din Strasbourg, Franța; Universitatea 

Lyon 3, Franța; Universitatea din Brest, Franța ș.a.). În scopul ajustării conținuturilor 

programelor de licență la necesitățile pieței muncii internaționale, UCCM, 

departamentul colaborează cu entități a mediului de afaceri de peste hotare (ex. Camera 

de Comerț și Industrie din Iași, Uniunea Județeană a Cooperației de Consum, Iași ș.a). 

În 2019 UCCM a devenit parte a catedrei UNESCO ”Educația pentru dezvoltarea 

sustenabilă a cooperativelor” din cadrul Universității Cooperatiste, de Economie și 

Drept, din Belgorod, cooperând pe această dimensiune cu parteneri de peste hotare 

preocupați de problematica dezvoltării cooperatiste, inclusiv pe dimensiunea 

modernizării legislației. În cadrul colaborării pe dimensiunea cercetare cadrele 

didactice, care asigură programul evaluat, participă la diverse manifestări științifice pe 

plan internațional  și în consiliile la diferite reviste peste hotare. 
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UCCM a participat în parteneriat cu universităţi din ţară şi de peste hotare la un șir de proiecte 

internaționale: 

-  TEMPUS 1444544 1–2008-1-FR– JPHES „Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile 

din Moldova”; 

-  „Crearea reţelei universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice din Republica 

Moldova” 516597- TEMPUS- JPCR - 1-2011-1FR; 

- SISTEMUL DE MANAGEMENT UNIVERSITAR INTEGRAT: EXPERIENŢA UNIUNII 

EUROPENE CĂTRE ŢĂRILE CSI  (INURE) (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-

SMGR) 

- Erasmus+ programme “Introducing work-based learning in higher education systems of 

Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) project; 

- TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA” 

– COMPASS. No. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. 

UCCM are o infrastructură modernă, care se completează şi se perfecţionează  

continuu: dispune de 3 blocuri de studiu, 40 de laboratoare specializate, 9 săli de 

calculatoare moderne, conectate la Internet, 2 săli multimedia, Bibliotecă Ştiinţifică, 

dotată cu tehnică de calcul şi literatură de profil în limbile de circulaţie internaţională, 

două cămine, Complex sportiv, Casă de cultură, punct medical, cafenea, Muzeul 

cooperaţiei de consum şi al învăţământului cooperatist din Republica Moldova. 

Instruirea aplicativă a studenţilor este realizată în cadrul a circa 250 de entități 

juridice: agenți economici, onstituții publice și private, organizații cooperatiste   (printre 

care organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum din sistemul Moldcoop, 

S.A. „Zorile”, S.A. „Bucuria”, S.A. „Aroma”, S.A. „Franzeluţa”, S.A. „CTC-Tutun”, 

S.A. „Hidropompa”, S.A. „QBE Asito”, S.A. „Carmez”, S.A. „Viorica-Cosmetic”, 

S.A. „Busuioc”, S.A. „Moldtelecom”, S.A. „Moldincombank”, S.A. „Moldova 

Agroindbank”, Bursa de valori, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, organe de drept 

etc.), precum şi la unităţile comerciale - baze de practică ale instituţiilor cooperatiste de 

învăţământ superior din spaţiul CSI. 

Universitatea practică schimbul de studenţi cu instituţiile de profil comercial- 

economic din străinătate, oferă studenţilor posibilitatea de a studia concomitent la două 

specialităţi, de a însuşi două limbi moderne, de a face studii postuniversitare (prin 

masterat şi doctorantură). 

UCCM cooperează fructuos cu instituţii de profil comercial-economic din peste 

25 de ţări, inclusiv: Azerbaigan, Belarus, Italia, Kazahstan, Lituania, România, 

Federaţia Rusă, Tagikistan, Ucraina etc. 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este deschisă pentru toţi cei 

care doresc să obţină cunoştinţe temeinice şi să-şi dezvolte competenţele intelectuale şi 

spirituale în domeniul de formare profesională comercial-economic. 
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Informaţii despre Facultate 
 

 

 

Facultatea Științe Ecnomice și Juridice (inițial Management şi Drept) a fost 

formată în anul 1993 şi reprezintă o subdiviziune funcţională a Universităţii 

Cooperatist - Comerciale din Moldova (UCCM), al cărei obiectiv primordial constă 

în pregătirea universitară şi postuniversitară a specialiştilor de înaltă calificare în 

economie şi drept pentru cooperaţia de consum şi economia naţională. 
 

Misiunea facultăţii constă în promovarea serviciilor educaţionale de calitate în 

scopul de a le forma şi dezvolta studenţilor şi masternazilor aptitudini profesionale 

prin cunoştinţe şi competenţe, prin dezvoltarea programelor de licenţă şi de masterat, 

iniţierea învăţământului la distanţă. 
 

În acest scop pledăm pentru promovarea unui sistem de învăţământ de calitate 

cu accent prioritar pe latura practică a mediului de afaceri şi a domeniului dreptului. 

Facultatea Științe Economice și Juridice oferă posibilitatea formării şi dezvoltării 

profesionale în domeniile 

 

Studii superioare de licenţă(ciclul I) 

(durata studiilor 3-5 ani) 

0411.1.Contabilitate 

0412.1.Finanţe şi bănci 

0413.1. Business și administrare 

0414.1. Marketing și logistică 

0421.1. Drept 
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Studii superioare de masterat (ciclul II) 

(durata studiilor 1,5-2 ani)  

- Management strategic și administrarea afacerii 

- Finanțe aplicate, fiscalitate, bănci și asigurări 

- Drept public 

- Drept economic 

- Drept financiar-fiscal, control și audit 

 

Subdiviziunile facultăţii 

1. Departamentul Economie și administrarea afacerilor 

2. Departamentul Drept  
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Calendar universitar 

(Graficul procesului de studii) 

 
Semestrul de toamnă 15 săptămâni 

Sesiunea de iarnă 3 săptămâni 

Sesiunea suplimentară de iarnă   1 săptămână 

Vacanţa de iarnă, inclusiv 

vacanţa de Crăciun 2 săptămâni 

Semestrul de primăvară 15 săptămâni 

Vacanţa de Paşti 1 săptămână 

Sesiunea de vară  3 săptămâni 

Sesiunea suplimentară de vară 1 săptămână 

Vacanţa de vară 9 săptămâni 

Semestrul de primăvară pentru 

studenţii absolvenţi 15 săptămâni 

Practica de producţie 10 săptămâni 

Practica de licenţă 5 săptămâni 

Examene de licenţă 3 săptămâni 
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Programul de licenţă 0421.1 Drept 

 Descriere generală 

 

Calificarea acordată – Licenţiat în drept 

Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor) 

Condiţii speciale de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

 liceale (bacalaureat); 

 medii de specialitate; 

 superioare (de licenţă). 

Scopuri educaţionale şi profesionale – Dezvoltarea şi obţinerea de către student a 

următoarelor competenţe profesionale de valoare: 

 acumularea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare specialistului 

în domeniu; 

 analiza, explicarea, şi interpretarea diverselor modalităţi de valorificare a 

ştiinţei juridice; 

 manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific, 

juridic; 

 valorificarea optimă a principiilor şi particularităţilor esenţiale în dezvoltarea 

activităţii profesionale; 

Cerinţe şi reglementări pentru calificare – Calificarea se acordă studentului care: 

 demonstrează cunoştinţe avansate în domeniul dreptului;

 poate aplica cunoştinţele obţinute în domeniul de formare profesională - 

jurisprudenţă;

 demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din 

domeniul jurisprudenţei;

 poate aplica şi interpreta în limitele competenţei sale legislaţia în 

vigoare, cunoaşte şi întocmeşte actele juridice cu exactitate şi calificat;

 calificarea corectă a faptelor şi circumstanţelor juridice;

 acordarea consultaţiilor şi recomandărilor în domeniul juridic;

 reprezentarea intereselor persoanelor în instanţele de judecată şi în alte 

organe de drept;

 concepţie politico-juridică şi cultură profesională înaltă;

 limba de stat a Republicii Moldova şi limbile moderne, pentru a putea 

susţine o convorbire-dialog de caracter general, de specialitate;

 cultură generală (aspect exterior, ţinută, cultura vorbirii, comunicarea);

 cultură psihologică;

 capacitatea de a fi comunicabil, atent, reţinut, corect în comunicare;

 perfectarea şi înregistrarea actelor stării civile;

 expertiza şi statistica juridică;

 exploatarea tehnicii moderne de calcul;
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 Specialistul cu studii superioare de licenţă dispune de o pregătire 

fundamentală de ordin juridic şi de capacitatea de a-şi renova 

cunoştinţele desinestătător.
 

Domeniul general de studiu – 0421.1 Drept 

Finalităţile de studiu – programul include 57 unităţi de curs, grupate în 

următoarele componente: 

 Discipline fundamentale – F – (91 credite, 17 unităţi de curs) – acumularea de 

către studenţi a cunoştinţelor de bază şi a informaţiei necesare pentru 

asimilarea cunoştinţelor în domeniul de formare profesională – drept 

 Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale – G - (13 credite, 

3                     unităţi de curs); Discipline de orientare socio-umaniste – U - (socio-umane (3 

credite, 4 unităţi de curs) – cultivarea la viitorul specialist a deprinderilor de a 

învăţa, cerceta, analiza, expune efectiv oral şi în scris, inclusiv prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale în domeniul de formare profesională - drept, 

precum şi formarea unui orizont larg de cultură sociologică, psihologică şi 

economică, care i-ar permite să-şi asume responsabilităţi şi să se poată adapta 

operativ şi eficient la modificările ce au loc în societate; 

 Discipline de orientare spre specializare – S - (94 credite, 32 unităţi de curs 

inclusiv: obligatorii – O – opţionale 140 cedite, 22 unități de curs;  – A - 32 

credite, 22 unităţi de curs; la libera alegere 19 credite, 7 unități de curs); 2 

stagii de practică, 32 credite; examenul complex de licență și susținerea tezei 

de licență (10 credite), precum 2 discipline generale extracurriculare (la secția 

zi) – realizează obiective formative, asigură asimilarea de cunoştinţe la nivel 

ştiinţific şi creator contemporan, orientate spre formarea identităţii profesionale 

a studentului. 

Profilurile ocupaţionale ale absolvenţilor 

Competenţele şi abilităţile dobândite la programul de studii 0421.1 Drept 

asigură absolvenţilor oportunităţi de carieră de jurist în toate domeniile sferei sociale. 

Locurile de muncă ce pot fi cu precădere ocupate sunt: 

• jurist-consultant - în cadrul întreprinderilor cu diverse forme de proprietate (de 

stat, privată sau mixtă), instituţiilor, organizaţiilor şi asociaţiilor din toate domeniile; 

• colaborator al organelor de drept – în cadrul organelor de drept, pe teritoriul 

Republicii Moldova (poliţie, procuratură, instanţe judecătoreşti); 

• specialist în organele vamale, organele de înregistrare a actelor civile, organele 

de control financiar şi în instituţiile bancare (colaborator, inspector, expert, consultant 

etc.) – în cadrul organelor vamale, băncilor, inspectoratelor fiscale; 

• notar; 

• avocat; 

• executor judecătoresc; 

• mediator. 

Accesul la continuarea studiilor – Deţinătorii diplomei de licenţă în domeniul 
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Specialităţii Drept pot: 

 urma studiile de masterat; 

 urma un alt program de masterat; 

 avea oportunităţi (învăţământ pe parcursul întregii vieţi). 

Reguli de examinare, evaluare şi notare 

 Programul de studii prevede următoarele tipuri şi forme de evaluare a 

cunoştinţelor, capacităţilor teoretice şi deprinderilor practice: 

- evaluare periodică pe parcursul întregului semestru la lucrările practice şi de 

laborator, tezelor de an în scopul estimării competenţelor specifice şi 

instrumentale; 

- două evaluări intermediare în semestru la fiecare unitate de curs, în scopul 

stabilirii nivelului şi ritmului de acumulare a cunoştinţelor de către studenţi, 

rezultatele cărora constituie parte componentă a evaluării finale a unităţii de curs 

respective; 

- evaluarea stagiilor de practică în scopul aprecierii competenţelor sistematice; 

- evaluarea finală semestrială menită să aprecieze gradul de însuşire a unităţii de  

curs. 

Cerinţe la absolvire 

 Examenul de licenţă include o probă de specialitate şi susţinerea tezei de 

licenţă, care se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu actele 

normative în vigoare şi se realizează într-o singură sesiune la finele ultimului 

semestru al studiilor de licenţă. 

 Se admit la examenul de licenţă, studenţii care au realizat integral programul 

de studii şi au acumulat 230 credite ECTS obligatorii pentru acest program.  

 Teza de licenţă constituie o investigaţie sistematică din domeniul dreptului, 

utilizând studiul critic al problemei. Ea implică formularea de idei sau arii de 

cercetare calitative (finalităţi explorative, colectare de date şi analiza lor). 

Studentul care a realizat o teză de licenţă va fi capabil: 

- să identifice noile informaţii şi interpretări în contextul unei discipline; 

- să demonstreze înţelegere privind structura de ansamblu al domeniului 

de cercetare şi conexiunile dintre componentele sale; 

- să implementeze metodele de analiză critică şi de dezvoltare a teoriilor; 

- să aprecieze calitatea unei activităţi de cercetare din domeniul de 

formare; 

- să aplice modalităţi de testare experimentală şi observaţională a teoriilor 

ştiinţifice; 

- să argumenteze modul de rezolvare a problemelor în cadrul domeniului 

de studiu; 

- să demonstreze capacităţi necesare pentru iniţierea şi realizarea unei 

cercetări; 

- să adapteze mesajul profesional la diverse medii socio-culturale. 

 Pentru evaluarea componentelor examenului de licenţă nu se utilizează zecimi 
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în notare, iar nota minimă de promovare este “5”; 

 Probele examenului de licenţă se susţin oral. Subiectele sunt aduse la 

cunoştinţa studenţilor cu o lună înaintea susţinerii primei probe. 

Forma de instruire – învăţământ de zi, cu frecvenţă redusă. 

 

Programul de licenţă 0421 Drept 

Descriere generală 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor 

Secția zi 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Nr. de credite 

ECTS 
Anul I de studii 

(Plan de studii aprobat în anul 2020) 
F.01.O.001   Teoria generală a dreptului 6 

F.01.O.002 Drept constituțional 6 

S.01.O.003 Drept privat roman 5 

G.01.O.004 Limba străină 5 

G.01.O.005 Teoria și dezvoltarea cooperației de consum 4 

U.01.A.006 

U.01.A.007 

U.01.A.008 

Cooperare internațională și integrarea europeană 

Filosofia dreptului 

Economie 

4 

G.01.OE.009 Educația fizică (I)  

F.02.O.010 Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. 6 

F.02.O.011 Drept administrativ 6 

G.02.O.012 Limba străină 4 

S.02.O.013 Organele de ocrotire a normelor de drept 6 

S.02.O.014 Instituții politice 4 

S.02.A.015 

S.02.A.016 
Sisteme juridice comparate 

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale 

4 

G.02.OE.017 Educaţie fizică (II)  

 Protecţia civilă  

Total credite anul I 60 

Anul II de studii 

F.03.O.018 Drept penal. Partea generală (I) 6 

F.03.O.019 Drept civil. Partea generală. Drepturi reale 5 

S.03.O.020 Drept internațional public 6 

S.03.O.021 Drept contravențional 4 

S.03.O.022 Dreptul muncii 5 

S.03.O.023 Drept financiar 4 

F.04.O.024 Drept penal. Partea generală II 5 

F.04.O.025 Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 6 

S.04.O.026 Dreptul familiei 5 
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S.04.O.027 Drept fiscal 6 

S.04.A.028 

S.04.A.029 
Dreptul protecției sociale 

Dreptul mediului 

4 

S.04.A.030 

S.04.A.031 
Dreptul Uniunii Eueopene 

Uzanțe și tehnici diplomatice 

4 

                              Total credite anul II 60 

Anul III de studii 

F.05.O.032 Drept civil. Partea specială (I) 5 

F.05.O.033 Drept penal. Partea specială I 5 

F.05.O.034 Drept procesual civil. Partea generală 6 

F.05.O.035 Drept procesual penal. Partea generală 6 

S.05.A.036 

S.05.A.037 

S.05.A.038 

Organizarea profesiilor juridice 

Protecția juridică a drepturilor omului 

Litigii de muncă 

4 

S.05.A.039 

S.05.A.040 

S.05.A.041 

Drept  bancar 

Drept locativ 

Drept vamal 

4 

F.06.O.042 Drept civil. Partea specială (II) 4 

F.06.O.043 Drept penal. Partea specială (II) 4 

F.06.O.044 Drept procesual civil. Partea specială 5 

F.06.O.045 Drept procesual penal. Partea specială 5 

S.06.O.046 Dreptul proprietății intelectuale 4 

Teză anuală la Drept civil: 

F.02.O.010; 
F.02.O.019;F.04.O.026; 

F.05.O.032; F.06.O.042 

  

Practica de specialitatea  8 

 Total credite anul III 60 

 Anul IV de studii 

(Plan de studii aprobat în anul 2016) 

 

S.07.O.050  Drept internațional privat 6 

S.07.O.051 Dreptul afacerilor 6 

S.07.O.052 Dreptul comerțului internațional 6 

S.07.O.053 Deontologia juridică 4 

S.07.A.054 

S.07.A.055 

S.07.A.056 

S.07.A.057 

Criminologia 

Criminalistica 

Calificarea infracțiunilor 

Alternativele detențiunii 

4 

S.07.A.058 
S.07.A.059 

S.07.A.060 

S.07.A.061 

Drept bancar și valutar 
Dreptul contractelor comerciale 

Drept diplomatic și consular 

Jurisdicția constituțională și instituția ombuțmanului 

4 

 Practica de producţie 10 

 Practica de licenţă 8 

 Examen de licenţă la drept 

Teza de licență 

12 

Total credite anul IV 60 
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Programul de licenţă 0421.1 Drept 

Descriere generală 

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor 

Secția frecvență redusă 

Codul Denumirea unităţii de curs (modulului) Nr. de credite 

ECTS 
Anul I de studii 

(Plan de studii aprobat în anul 2020) 
F.01.O.001   Teoria generală a dreptului 6 

F.01.O.002   Drept privat roman 5 

G.01.O.003 Teoria și dezvoltarea cooperației de consum 4 

G.01.O.004 Limba străină 5 

F.02.O.005 Drept constituțional 6 

F.02.O.006 Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. 6 

S.02.O.007 Instituții politice 4 

G.02.O.008 Limba străină 4 

U.02.A.009 

U.02.A.010 
U.02.A.011 

Cooperare internațională și integrarea europeană 

Filosofia dreptului 
Economie 

4 

                                                Total credite anul I 44 

    Anul II de studii  

S.03.O.012 Organele de ocrotire a normelor de drept 6 

F.03.O.013 Drept administrativ 6 

F.03.O.014 Drept civil. Partea generală. Drepturi reale 5 

F.03.O.015 Drept penal. Partea generală (I) 6 

S.04.O.016 Drept contravențional 4 

F.04.O.017 Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 6 

F.04.O.018 Drept penal. Partea generală II 5 

S.04.O.019 Drept internațional public 6 

S.04.A.020 

S.04.A.021 
Sisteme juridice comparate 

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale 

4 

Total credite anul II 48 

Anul III de studii 

F.05.O.022 Drept civil. Partea specială (I) 5 

F.05.O.023 Drept penal. Partea specială (I) 5 

S.05.O.024 Drept financiar 4 

S.05.O.025 Dreptul muncii 5 

S.05.O.026 Dreptul familiei 5 

F.06.O.027 Drept civil. Partea specială (II) 4 

F.06.O.028 Drept penal. Partea specială (II) 4 

F.06.O.029 Drept procesual civil. Partea generală 6 

S.06.A.030 

S.06.A.031 

Dreptul protecției sociale 

Dreptul mediului 

4 
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S.06.A.032 

S.04.A.033 

Dreptul Uniunii Eueopene 

Uzanțe și tehnici diplomatice 

4 

                                                 Total credite anul III 46 

Anul IV de studii 

(Plan de studii aprobat în anul 2016) 
F.07.O.036 Drept civil:succesiuni 5 

S.07.O.037 Drept procesual civil. Partea specială 5 

S.07.O.038 Drept procesual penal. Partea generală 5 

S.07.O.039 Drept fiscal 5 

S.07.A.040 

S.07.A.041 

S.07.A.042 

S.07.A.043 

S.07.A.044 

Asigurarea în dreptul civil 

Drept vamal 

Drept funciar și cadastral 

Întocmirea actelor de procedură civilă 

Actele procedurale în procesul penal 

3 

S.08.O.045 Dreptul internațional privat 6 

S.08.O.046 Dreptul facerilor 6 

S.08.O.047 Notariatul 3 

S.08.O.048 Avocatura 3 

Teză de an la dreptul civil: 

F.03.O.0012, F.04.O.017; 

F.05.O.023; F.06.O.030; 
F.07.O.036 

  

Practica de inițiere în 

specialitate 

  

Total credite anul IV 44 

             Anul V de studii  

S.09.O.049 Dreptul comerțului internațional 6 

S.09.O.050 Dreptul proprietății intelectuale 4 

G.09.O.051 Deontologia juridică 4 

S.09.A.052 
S.09.A.053 

S.09.A.054 

S.09.A.055 

Criminologia 

Criminalistica 

Clasificarea infrcațiunilor 
Alternativele detențiunii 

4 

S.09.A.056 

S.09.A.057 

S.09.A.058 

S.09.A.059 

Drept bancar și valutar 

Dreptul contractelor comerciale 
Drept diplomatic și consular 

Jurisdicția constituțională și instituția ombuțmanului 

4 

S.05.A.039 
S.05.A.040 

S.05.A.041 

Drept  bancar 
Drept locativ 

Drept vamal 

4 

 Practica de producţie 10 

 Practica de licenţă 8 

 Examen de licenţă la drept 

Teza de licență 

12 

Total credite anul V 52 
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Caracteristica succintă a disciplinelor de studii din planul de învăţământ la programul 

de studii 0421.1 Drept 

 
Teoria generală a dreptului 

Orice ştiinţă, indiferent de specificul său, trebuie să răspundă unor exigenţe generale, care să-i confere un  statut. În cazul 

ştiinţelor juridice nu ne putem sustrage acestor cerinţe, în special atunci când este vorba de ştiinţa numită Teoria generală a 

dreptului.Constituind un sub sis tem al sistemului ştiinţelor, ştiinţele juridice elaborează modele explicativ-interpretative şi 

justificative pri vi tor la domeniile cercetate. Astfel,  curriculum la Teoria generală a dreptului va încerca să corespundă 
acestor exigenţe generale, dar în acelaşi timp şi anumitor obiective specifice propuse de autori. 

În cadrul învăţământului juridic universitar Teoria generală a dreptului este o disciplină fundamentală, prezentându-se atât ca 

una introductivă în studierea dreptului, cît şi în calitate de disciplină de sinteză. Caracterul introductiv a disciplinei este 

determinat de premisele conceptuale şi metodologice, care asigură iniţierea studenţilor cât şi masteranzilor (nejurişti) în 

celelalte domenii ale jurisprudenţei, caracterul ei generalizator fiind exprimat la etapa de cercetare a multiciplităţii dreptului în 

cadrul disciplinelor juridice ramurale, interramurale, auxiliare. 

 
       Ciclul de studii:                      licenţă, anul 1, semestrul I 
       Tip de curs:                             obligatoriu 
       Nr. de credite ECTS:             6 
 

Drept constituţional 
Semnificaţia formativă a disciplinei ţine pregătirea profesională a juriştilor în domeniul relaţiilor sociale 

care apar in procesul de organizare a societăţii în stat, realizare a puterii publice, realizării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 
      Sarcinile principale a disciplinei Drept constituţional şi instituţii politice ţine de studierea procesului de 
reglementare juridică a relaţiilor sociale fundamentale. Sistemul dreptului. Locul dreptului constituţional în 
sistemul dreptului. Dreptul constituţional – ramură de drept. Dreptul constituţional ca ştiinţă juridică şi 
disciplină didactică. Teoria generală a Constituţiei. Controlul constituţionalităţii legilor ca garanţie juridică a 
supremaţiei constituţiei. Dezvoltarea constituţională a RM. Puterea de stat. Separarea puterii în stat. Statul. 
Elementele constitutive ale statului. Forma de guvernământ. Structura de stat. Regimul politic. Trăsături 
definitorii ale statului de drept. Cetăţenia - instituţie juridică a dreptului constituţional. Cetăţenia Republicii 
Moldova. Statutul constituţional al omului şi cetăţeanului. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  6 

 
 

Drept privat roman 
        Scopul disciplinei ţine de studierea normelor de conduită instituite sau sancţionate de statul roman, care 
constituie un sistem vast şi complex, format din numeroase ramuri şi instituţii juridice. Aceste ramuri şi instituţii 
juridice au cunoscut un proces de continuă transformare în cadrul unei evoluţii milenare, al cărui început se 
plasează în epoca de formare a oraşului Roma şi care s-a încheiat la moartea împăratului Justinian, ultimul împărat 
care a vorbit limba latină pe malurile Bosforului. Respectiv, fenomenul juridic roman s-a zămislit în procesul 
trecerii societăţii romane de la societatea gentilică la cea politică. 

Sarcina principală a disciplinei ţine de cunoaşterea de către studenţii anului I a modului de apariţie şi 
evoluţie a dreptului şi ştiinţei dreptului în cadrul sistemului de drept care şi-a pus amprenta asupra culturii juridice 
europene: dreptul roman; abordarea comparativă a instituţiilor şi principiilor dreptului civil cu cele ale dreptului 
roman; formarea unui vocabular juridic necesar abordării dreptului privat român. Obiectul şi importanţa dreptului 
privat roman. Apariţia şi evoluţia istorică a dreptului privat roman. Izvoarele dreptului privat roman. Procedura 
civilă romană: procedura legisacţiunilo. Procedura formulară. Procedura extraordinară. Persoanele în dreptul privat 
roman. Familia romană. Căsătoria. Succesiunea. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale despre obligaţii şi 
contracte. 

 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  5 
 
 

Limba engleză 
Cursul îşi propune realizarea scopului instructiv-didactic de predare şi însuşire de către studenţi a 

cursului de limbă engleză de afaceri. 
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Obiectivul major al cursului este formarea competenţelor de comunicare şi a celor comportamentale. 
Ways of communication in business.Business negotiation. Abilities of an effective negotiator. What is 

Management. What Manager do. Types of economic systems. Types of business (part 1). Types of business 
(part 2). What are corporations. Types of contracts. Main parts of a contract.Terms of payment.Terms of 
delivery (Incoterms). Chamber of Commerce & Industry (Moldova).Chamber of Commerce & Industry 
(Great Britain).Commodities of commerce. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  5 

 
 

Limba franceză de afaceri 
        Cursul îşi propune realizarea scopului instructiv-didactic de predare şi însuşire de către studenţi a 
cursului de limbă franceză de afaceri. Obiectivul major al cursului este formarea competenţelor de 
comunicare şi a celor comportamentale. 
Culture et civilisation : La France et l’Union Européenne. Le Conseil d’Europe.Les voyages d’affaires : Les 
services à la gare. Les services à l’aéroport. Les services douaniers. Les services hoteliers.Les réunions 
d’affaires. Les négociations 
Lecture de spécialité. Les caractéristiques des deux principaux systèmes économiques. L’économie de 
marché.La définition de l’entreprise.L’organisation de l’entreprise.La classification des entreprises.Lecture 
de spécialité 
Les formes juridiques des entreprises.La monnaie. Lutter contre l’inflation. Les banques. Le système 
bancaire français. Le markéting et l’étude du marché. La publicité commerciale.Lecture de spécialité. 
Engager du personnel.Poser sa candidature. Rechercher un emploi.Se présenter pour un entretienTravailler. 
S’informer sur le travail. Déterminer les motivations au travail. Réussir sa carrière. La prise de contact.Le 
courrier de l’entreprise. Documents dans les relations de travail. Les assurances. Faire appel au marché 
financier.Implanter l’entreprise.Lecture de spécialité.Diriger. Etre patron.Se comporter en chef.Prendre des 
décisions. Diriger au féminin. Création d’entreprise. Lecture de spécialité.Le contrat d’achat-vente.Les 
clauses contractuelles Le prix.Les conditions de livraison. Les deux nouveaux Incoterms.La force majeure. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  5 
 

 
Limba germană de afaceri 

Scopul studierii cursului constă în familiarizarea studenţilor cu termenii de bază folosiţi în limbajul 
de afaceri. Obiectivul programei constă în consolidarea şi dezvoltarea competenţei de comunicare în limba 
germană prin intermediul asimilării temelor. 

Este o etapă de însuşire a termenilor din domeniul dreptului, în audierea şi perceperea textelor 
originale cu conţinut juridic. În procesul de studiu ei se vor face cunoscuţi cu texte, expresii şi noţiuni din 
domeniul dreptului, vor învăţa să alcătuiască contracte în limba germană, utilizînd termeni şi expresii 
corespunzătoare. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  5 

 
Teoria și dezvoltarea cooperaţiei deconsum  

Scopul general al cursului constă în: cunoaşterea de către studenţi a unui volum suficient de legi, 
principii şi valori cooperatiste; elucidarea etapelor principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum în 
ţinutul nostru, trăsăturile ei specifice şi a evidenţia acele forme de activitate din trecut care pot fi de real folos 
şi în zilele noastre; absolvenţii universităţii – eventuali angajaţi şi în sistemul cooperatist - ar putea mult mai 
uşor să se orienteze în diverse situaţii, cu atât mai mult, că calea parcursă de cooperaţia de consum din 
Moldova prezintă un mare interes anume la momentul actual, când parcurge o perioadă dificilă de 
adaptabilitate la noile cerinţe ale pieţei moderne şi de încadrare în infrastructura naţională şi internaţională. 
Sarcinile cursului constă în studierea etapelor principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum în ţinutul 
nostru, trăsăturile ei specifice şi evidenţierea formelor de activitate din trecut ce pot fi de real folos 
actualmente. 

Esenţa şi natura social – economică a cooperaţiei de consum. Apariţia şi evoluţia cooperaţiei în ţările 
lumii. Particularităţile evoluţiei mişcării cooperatiste din Rusia şi Ukraina. Evoluţia cooperaţiei de consum şi 
de credit în România. Caracteristica cooperaţiei în Moldova. Particularităţile dezvoltării cooperaţiei de 
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consum în Republica Moldova în secolul XXI. Alianţa Cooperatistă Internaţională 
 

Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 
         Tip de curs:                                   obligatoriu 
         Nr. de credite ECTS:                  4 
 

Cooperare internațională și integrarea economică 
Cooperare internațională și integrare europeană este o disciplină de învăţământ universitar ce studiază ansamblul 

normelor juridice care reglementează înfiinţarea Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene, structura instituţiilor 

Uniunii Europene, organelor şi agenţiilor Uniunii, dar şi modul de organizare şi funcţionare ale acestora.  

Disciplina Cooperare internațională și integrare europeană ste o disciplină fundamentală în raport cu celelalte 
discipline de drept material al Uniunii Europene, iar în perspectiva asocierii cu UE - şi pentru disciplinele clasice care 

studiază dreptul intern în vederea delimitării concrete a competenţelor statale de cele ale Uniunii Europene. Cursul va 

asigura accesul la un larg șir de metode de studiu și tehnici juridice, precum spețe, expuneri de caz/situație, dezbateri, 

procese simulate, scrierea de eseuri, etc. În același timp, cursul urmărește dezvoltarea capacităților analitice și practice ale 

studenților, în contextul materiei Cooperare internațională și integrare europeană. 

 
     Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 
     Tip de curs:                                   opțional 
     Nr. de credite ECTS:                  4 

 

Filosofia dreptului 
Prin predarea disciplinei Filosofia dreptului se intenționează conștientizarea de către studenții facultății de drept a 

faptului că atitudinea pozitivistă şi legistă faţă de drept, nu este unicul mod de abordare a dreptului și faptul că dreptul nu se 

limitează la textul sau conţinutul legilor. De asemenea, prin studiul Filosofiei dreptului se încearcă și formarea simțului 

responsabilității profesionale a viitorilor juriști prin intermediul studiului aspectelor de axiologie, praxiologie şi deontologie a 

dreptului. Filosofia dreptului își aduce contribuția la formarea viitorului jurist, dezvoltându-i capacităţi de sinteză, de analiză 

critică şi evaluare a domeniului pe care îl abordează, îi va oferi posibilitatea fundamentării solide a acelor teorii, cunoștințe pe 

care le-a însușit în cadrul altor discipline juridice, făcând apel la concepțiile diverșilor gânditori și va fi capabil de a observa 

continuitatea în dezvoltarea spirituală a omenirii, va putea aplica cunoştinţele însușite la explicarea şi soluţionarea problemelor 

dreptului. 

 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 
Tip de curs:                                   opțional 
 Nr. de credite ECTS:                  4 

 

Economie 
Disciplina face parte din compartimentul ştiinţelor fundamentale fiind o parte inerentă a pregătirii 

specialiştilor cu studii universitare, oferind acestora un ansamblu de teorii, concepte, principii, cu ajutorul 
cărora poate fi înţeleasă şi explicată adecvat realitatea economică. Însuşirea acestei discipline va contribui la 
formarea unei culturi şi gândiri economice ca bază a unui comportament raţional şi eficient referitor la utilizarea 
resurselor rare şi deficitare. 

În cadrul predării Microeconomiei se urmăreşte cunoaşterea principiilor de comportament al agenţilor 
economici, înţelegerea proceselor fundamentale care au loc la nivel microeconomic, precum şi formarea unor 
abilităţi de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate. Obiectivul acestui curs constă in studierea 
comportamentului agenţilor economici - producători şi consumatori şi a mecanismului de adoptare a deciziilor 
pe diferite pieţe. La finele acestui curs studentul va fi capabil să descrie caracteristicile de bază ale diferitor 
sisteme de organizare ale economiei; să identifice avantajele economiei de piaţă; să explice cum piaţa rezolvă 
problemele economice fundamentale; să distingă principiile economice care influenţează deciziile unui 
consumator raţional; să explice modul în care costul de producţie, venitul şi profitul afectează comportamentul 
unui producător; să compare situaţia consumatorilor şi producătorilor pe diferite pieţe concurenţiale şi să 
distingă mecanismul de formare a preţurilor pe diferite pieţe; să analizeze comportamentul firmei pe pieţele 
factorilor de producţie; să diferenţieze particularităţile funcţionării pieţii muncii, pieţei capitalului şi a resurselor 
naturale. 

 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   opțional 
          Nr. de credite ECTS:                  4 
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Educaţia fizică 
Scopul şi sarcinile cursului constau în studierea bazelor teoriei, metodicii şi organizării educaţiei fizice şi 

sportului, procedeelor tehnice din diferite probe de sport şi contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice de 
bază, întărirea stării sănătăţii a studenţilor, la acumularea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul igienei, 
fiziologiei şi medicinii, educă calităţile moral- volitive şi eticii sociale. 

Lecţiile de curs sunt orientate la formarea cunoştinţelor teoretice a elevilor, baza teoretică a educaţiei 
fizice şi sportului şi sunt incluse în materialul de programă la cursul de educaţie pentru sănătate. În cadrul 
lecţiilor de curs persistă orientarea spre familiarizarea cu cunoştinţele teoretice a studenţilor care permite 
însuşirea obiectivului la un alt nivel superior de calitate. 

Cultura fizică – parte componentă a culturii universale a omului. Sănătatea omului ca valoare supremă 
personală şi socială. Factorii dăunători sănătăţii omului. Exerciţiile fizice, factorii naturali şi igienici – mijloace 
eficiente în profilaxia bolilor. Autoperfecţionarea şi autocontrolul dezvoltării fizice şi funcţionale ale omului. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul I 

         Tip de curs:                                   opțional extracurricular 
          Nr. de credite ECTS:                   

 

Drept civil Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică 
Disciplina Drept civil Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică este o disciplină obligatorie şi constituie 

o introducere în dreptul privat, structural fiind divizată în două mari compartimente: introducere în dreptul civil, mai 

numită şi partea generală şi subiectele raportului juridic civil - persoanele. În cadrul acestui curs se studiază izvoarele 

dreptului civil, obiectele raportului juridic civil, actul juridic civil, reprezentanţa şi procura, exercitarea şi apărarea 

drepturilor subiective civile, termenele în dreptul civil, inclusiv termenele de prescripţie extinctivă, drepturile personale 

nepatrimoniale, dar şi statutul juridic al persoanei fizice şi al persoanei juridice.   

Ciclul de studii:                      licenţă, anul 1, semestrul II 

Tip de curs:                             obligatoriu 

Nr. de credite ECTS:              6 

Drept administrativ  
Scopul disciplinei Drept administrativ este familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor 

specialităţii Drept cu mecanismele juridice de organizare şi funcţionare a sistemului administraţiei publice şi 
a puterii executive în stat. 

Sarcina principală a disciplinei constă: în identificarea principiilor, elementelor şi locului dreptului 
administrative în sistemul de drept; în determinarea cercului de subiecte a raporturilor juridice 
administrative; în descrierea sistemului şi modului de activitate a autorităţilor administrative; în relatarea 
asupra mecanismelor de control şi de aplicare a răspunderii juridice în procesul activităţii administrative. 
Noţiuni generale despre administraţia publică, dreptul administrativ ca ramură a dreptului şi ca ştiinţă.  

 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 

         Tip de curs:                                   ob’ionak 
          Nr. de credite ECTS:                  6 

 
Limba engleză 

Cursul îşi propune realizarea scopului instructiv-didactic de predare şi însuşire de către studenţi a 
cursului de limbă engleză de afaceri. 

Obiectivul major al cursului este formarea competenţelor de comunicare şi a celor comportamentale. 
Ways of communication in business.Business negotiation. Abilities of an effective negotiator. What is 

Management. What Manager do. Types of economic systems. Types of business (part 1). Types of business 
(part 2). What are corporations. Types of contracts. Main parts of a contract.Terms of payment.Terms of 
delivery (Incoterms). Chamber of Commerce & Industry (Moldova).Chamber of Commerce & Industry 
(Great Britain).Commodities of commerce. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  4 

 

Limba franceză de afaceri  
Scopul cursului vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare (orală şi scrisă) şi a 

celor comportamentale în scopuri profesionale (prezentări, dezbateri, negocieri, schimb de informaţie în 
afaceri). Sarcinile şi conţinutul cursului este axat pe acumularea vocabularului de specialitate, pe studierea şi 
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practicarea unor structuri legate de organizarea mesajului în baza subiectelor: economiia de piaţă, întreprinderea 
şi ambientul ei, corespondenţa comercială, contractul, documente în relaţiile de serviciu, tehnici şi instrumente 
de plată etc. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 

         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  4 

 
Limba germană 

Scopul şi sarcinile cursului constau în dezvoltarea competenţei şi a performanţei de comunicare, astfel încît studentul să 

posede abilităţi de exprimare şi reprezentări culturale pertinente care îi vor permite să înţeleagă şi să se facă înţeles în diferite 

situaţii de comunicare în limba germană. 

Cursul este elaborat pentru studenţii universitari de la toate specialităţile, conţinând reguli de citire, un set vast de exerciţii 

fonetice şi teme gramaticale fundamentale: verbul, substantivul, adjectivul etc., precum şi lexicul pentru însuşirea activă a 

vorbirii monologate şi dialogate. 
        
       Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 
         Tip de curs:                                   obligatoriu 
          Nr. de credite ECTS:                  4 

 
Organele de ocrotire a normelor de drept  

Scopul cursului Organele de ocrotire a normelor de drept se axează pe studierea conceptului legalităţii, ordinii legale şi 
ordinii publice, funcţia de ocrotire a dreptului şi activitatea de ocrotire înfăptuită. Caracteristica generală a diferitor forme de 

activitate de ocrotire a normelor de drept şi organelor ce o desfăşoară. În cadrul cursului sunt stuiate izvoarele legislative, 

interacţiunea organelor puterii judecătoreşti cu organele puterii legislative şi executive. Principiul separării puterilor în stat la 

etapa actuală. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 

         Tip de curs:                                   ob’ionak 
          Nr. de credite ECTS:                  6 
 

Instituîii politice 
Disciplina Instituții politice este o disciplină fundamentală care este orientată să formeze studentului prerechizitoriul 

obligatoriu pentru încadrarea ulterioară în studiul disciplinelor de specialitate, informându-l cu privire la funcționalitatea 

instituțiilor politice, dar și contribuind la formarea limbajului juridic de specialitate prin familiarizarea cu noțiunile și 

conceptele juridice de bază. 

Prin disciplina Instituții politice se tinde a se forma studentului viziune de ansamblu asupra sistemului instituțional 

funcțional al instituțiilor politice din Republica Moldova. Astfel, studentul este documentat cu principalele reglementări 

juridice ce fundamentează activitatea instituțiilor politice din Republica Moldova, structura acestora, funcțiile și competența 

lor. 

 Fiind în strânsă legătură cu ,,Dreptul constituţional’’, disciplina ,,Instituţii politice’’ studiază ansamblul normelor juridice 

care reglementează relaţiile sociale fundamentale care apar în legătură cu fenomenul putere de stat, precum şi acţiunea acestor 

norme în viaţa instituţiilor şi autorităţilor publice. Instituţiile politice se referă la organele în sărcinate să realizeze puterea 

politică, cum ar fi Parlamentul, şeful statului, Guvernul, dar şi normele privitoare la această realizare. 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul 1, semestrul II 

Tip de curs:                             obligatoriu 

Nr. De credite ECTS:              4 

Sisteme juridice comparate 
Cursul Sisteme juridice comparate este o disciplină care se studiază pentru însușirea cunoştinţelor la disciplinele 

fundamentale, cum ar fi: Teoria generală a dreptului, Dreptul constituţional, Filozofia dreptului, etc. Edificarea unui stat de 

drept, adoptarea unei legislații democratice presupune atât luarea în considerație a tradiţiilor naţionale şi juridice, cât şi 

racordarea legislaţiei naţionale cu legislaţia democratică contemporană. 

1. Dreptul comparat este util în cercetarea istorică şi filosofică a dreptului. Multe aspecte ale sistemelor juridice contemporane 

nu pot fi înţelese fără anumite referinţe la dreptul roman, feudal sau canonic.  

2. Dreptul comparat este util pentru a înţelege şi cunoaşte mai bine dreptul naţional. Compararea permite de a pune în evidenţă 

neajunsurile dreptului naţional, în prezent se dezvoltă aşa ştiinţe ca dreptul civil comparat, dreptul penal comparat, dreptul 

comercial comparat, instituţii politice şi administrative comparate, etc.  

3. Dreptul comparat este util pentru a înţelege popoarele străine în domeniul relaţiilor internaţionale.  
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Ciclul de studii:                      licenţă, anul 1, semestrul II 

Tip de curs:                             opțional 

Nr. De credite ECTS:              4 

Cultura comunicării interpersonale și organizaționale 
Scopul disciplinei este formarea/dezvoltarea studenţilor a competenţelor de comunicare şi negociere 

profesională. Cursul capătă un caracter tot mai pragmatic, fiind chemat să răspundă unor imperative şi 
necesităţi vitale, în primul rând, pentru o mai bună inserţie a absolvenţilor învăţământului universitar în cadrul 
social şi cel profesional. 

Cultura comunicării, ca obiectiv transdisciplinar va fi, implicit, şi obiectivul tuturor profesorilor. Tehnicile de 
învăţare prin cooperare, diversele discuţii, dezbaterile şi conferinţele, de ex.: vor conduce şi la formarea culturii 
comunicării doar dacă întreg corpul didactic al instituţiei îşi va aduce partea de contribuţie, căci orice abilitate de 
comunicare se consolidează doar în cadrul unui sistem bine structurat. 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul 1, semestrul II 

Tip de curs:                             opțional 

Nr. de credite ECTS:              4 

 
Educaţia fizică 

Scopul şi sarcinile cursului constau în studierea bazelor teoriei, metodicii şi organizării educaţiei fizice şi sportului, 

procedeelor tehnice din diferite probe de sport şi contribuie la dezvoltarea calităţilor motrice de bază, întărirea stării sănătăţii 

a studenţilor, la acumularea şi aplicarea cunoştinţelor din domeniul igienei, fiziologiei şi medicinii, educă calităţile moral- 

volitive şi eticii sociale. 
Lecţiile de curs sunt orientate la formarea cunoştinţelor teoretice a elevilor, baza teoretică a educaţiei fizice şi sportului 

şi sunt incluse în materialul de programă la cursul de educaţie pentru sănătate. În cadrul lecţiilor de curs persistă orientarea 

spre familiarizarea cu cunoştinţele teoretice a studenţilor care permite însuşirea obiectivului la un alt nivel superior de 

calitate. 

Cultura fizică – parte componentă a culturii universale a omului. Sănătatea omului ca valoare supremă personală şi 

socială. Factorii dăunători sănătăţii omului. Exerciţiile fizice, factorii naturali şi igienici – mijloace eficiente în profilaxia 

bolilor. Autoperfecţionarea şi autocontrolul dezvoltării fizice şi funcţionale ale omului. 
 
Ciclul de studii:                            licenţă, anul 1, semestrul II 

         Tip de curs:                                   opțional extracurricular 
          Nr. de credite ECTS:                   

 
Drept penal: partea generală  (I) 

Scopul. Dreptul penal:  partea  generală I este disciplina care studiază instituţiile fundamentale privitoare la 

criminalitate şi la reacţia socială faţă de aceasta. Aceasta se realizează prin determinarea răspunderii atât pentru încălcarea 

normelor de conduită, cît şi pentru daunele aduse persoanei, valorilor materiale, politice, sociale, economice şi morale ale 

societăţii. 

Sarcina principală a Dreptului penal este de a studia instituţiile fundamentale ale dreptului penal, care stau la baza 
întregii reglementări juridico-penale; instituţia infracţiunii, instituţia răspunderii penale şi instituţia pedepsei penale, precum 

şi legea penală şi limitele ei de aplicare. 

Noţiunea, caracterul şi funcţiile dreptului penal. Legea penală şi limitele ei de aplicare. Infracţiunea. Obiectul 

infracţiunii. Latura obiectivă a infracţiunii. Latura subiectivă a infracţiunii. Subiectul infracţiunii. Etapele activităţii 

infracţionale. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. Participaţia. 

Răspunderea penală. Individualizarea pedepselor .Liberarea de pedeapsa penală. Măsurile de siguranţă. Cauzele care 

înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării.  

    Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

    Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:              6 

 
Drept civil. Partea general. Drepturile reale 

             Disciplina Drept civil. Partea general. Drepturile reale  constituie un studiu al unei instituţii fundamentale ale dreptului 

civil dedicate tuturor drepturilor reale principale reglementate de Codul Civil, precum : dreptul de proprietate, dreptul de 

uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de superficie. 
          Disciplina  în cauzăeste o disciplină obligatorie, care se studiază la toate facultăţile de drept. Până în anul 2002 

disciplina Drept civil. Drepturile reale principale erau cuprinsă în cadrul disciplinei Drept civil. Partea generală şi se referea 
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doar la principalul drept real - dreptul de proprietate. După cum este binecunoscut, la 6 iunie 2002 a fost adopt Noul Cod civil, 

care cuprinde  în conţinutul său o Carte dedicată drepturilor reale,  anume aşa şi intitulată. Anume apariţia Noului Cod civil a 

impus revizuirea întregii materii dedicate dreptului civil, dar şi în particular celei dedicate drepturilor reale principale. Astfel că 

disciplina  Drept civil. Partea general. Drepturile reale este o disciplină obligatorie, fără de care este de neînchipuit însuşirea în 

profunzime a tuturor instituţiilor ce fac parte din principala disciplină a dreptului privat - Dreptul civil. 

    Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

    Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:              5 

 
Drept internaţional public 

Dreptul internaţional public, oferă prima tatonare cu un nou nivel superior în materie de relaţii juridice 
amplasate în plan extern, exemplificând posibilitatea existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară. Caracterizat prin 
universalitatea sa, Dreptul internaţional public este chemat să joace un rol de prim ordin, să devină un 
instrument eficient pentru clădirea unei noi societăţi internaţionale, în care să domine cooperarea în toate 
domeniile şi care să ducă la partajarea experienţelor benefice între toate statele şi popoarele. Scopul cursului constă 

în studierea interacţiunii şi interdependenţa între actorii săi principali, în special între state, fapt ce conduce în mod 

inevitabil la extinderea şi aprofundarea  relaţiilor  internaţionale. Sarcina principală a disciplinei Drept internaţional  

public ţine studierea raporturilor ce se stabilesc în cadrul societăţii internaţionale, de relaţiile dintre state şi organizaţiile 

internaţionale,  entităţile cu caracter statal contestat, etc.Aceste cunoştinţe aranjate într-un sistem contribuie la însuşirea de 

către studenţi a modulelor menţionate. 

    Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

    Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:              6 

 

Drept contravențional 

În contextul realizării reformelor învăţămîntului juridic din Republica Moldova, disciplina Dreptul 

contravenţional constituie o parte componentă a planului de învăţămînt universitar la specialitatea Drept.  
Disciplina respectivă urmăreşte scopul familiarizării şi formării deprinderilor studenților de la programul de studii Drept cu 

mecanismele juridice privind identificarea contravenţiilor şi procedura de sancţionare contravenţională, constituind un suport 

metodologic pentru persoanele participante la procesul de elaborare şi implementare a standardelor educaţionale privind 

formarea profesională iniţială în domeniul juridic. 

 
   Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

   Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:              4 

 

Drept muncii 

Disciplina de studiu Dreptul muncii se prezintă în calitate de disciplină fundamentală a dreptului necesară de a fi studiată 

de către studenţii facultăţii de drept. Cunoaşterea Dreptului muncii este un imperativ, deoarece obiectul de studiu este unul 

complex, fiind axat în special pe relaţiile individuale de muncă, precum şi pe cele colective. Dreptul muncii are ca obiectiv 

familiarizarea studenţilor cu privire la relaţiile ce apar în societate cu privire la folosirea muncii salariate a persoanelor fizice. 

Principalele instituţii cercetate în cadrul disciplinei dreptului muncii sunt: obiectul şi metoda de reglementare a dreptului 

muncii, principiile dreptului muncii, subiecţii dreptului muncii, raporturile juridice de muncă, contractul individual de muncă, 
timpul de muncă şi timpul de odihnă, salarizarea, jurisdicţia muncii etc. 

Instrument al politicii sociale şi economice, al gestiunii diverselor categorii de unităţi, dreptul muncii exercită o influenţă 

considerabilă asupra economiei naţionale. Contribuie, de asemeni, la orientarea pieţei muncii, influenţează repartiţia venitului 

naţional, dar obiectivul său esenţial îl constituie protecţia salariaţilor. 

 
   Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

   Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:              5 

 

 

Drept financiar 

Scopul disciplinei ţine de formarea juriştilor şi perfecţionarea în domeniul relaţiilor sociale, care apar în procesul de 

realizare a veniturilor la bugetul public naţional, în special prin impozite şi taxe, studierea procesului bugetar, structurii 

bugetului public naţional,cunoaşterea normelor de drept financiar şi fiscal şi a mecanismului de reglementare a raporturilor 
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juridice financiar-fiscale, prin intermediul acestor norme se prezintă destul de importantă pentru studenţii facultăţilor de drept, 

care trebuie să cunoască esenţa şi conţinutul lor. 

Sarcinile principale a disciplinei Drept financiar şi fiscal ţine de studierea procesului de reglementare juridică a relaţiilor 

sociale ce ţin procesul bugetar şi de executarea obligaţiilor fiscale. 

 
   Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul III 

   Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:             4 

 

Drept penal. Partea generală (II) 

   În ordine de consecutivitate, curriculumul la Drept penal, Partea Generală (II) se referă în principal la alte două instituţii 

fundamentale ale dreptului penal, cum sunt răspunderea penală şi pedeapsa penală, precum şi aspectele ce au tangenţă cu 

acestea. 

     Cursul de Drept penal. Partea Generală (II) este destinat studenţilor de la Ciclul I, Licenţă din anul II  de studii la 

secțiile cu frecvență la zi și frecvență redusă, care sunt familiarizaţi cu normele şi instituţiile Părţii Generale ale  Dreptului 

penal. 

    Obţinând cunoştinţe teoretice, studenţii în acelaşi timp sunt instruiţi referitor la aplicarea lor practică prin analiza legii 

penale şi sinteza practicii judiciare naţionale şi internaţionale. Concomitent cursul universitar Drept penal. Partea Generală (II) 

are drept scop integrarea cunoştinţelor teoretico-practice în rezolvarea situaţiilor de problemă, studiilor de caz, perfecţionării 

legii penale. 
 

   Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul IV 

   Tip de curs:                             obligatoriu 

    Nr. de credite ECTS:             5 

 

Drept civil. Teoria generală a  obligaţiilor 

Scopul şi sarcinile Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor constă în formarea şi dezvoltarea competenţilor studenţilor 

privind reglementarea raporturilor juridice obligaţionale, în special a următoarelor instituţii juridice: raportul obligaţional, 

executarea obligaţiilor, garantarea executării şi stingerea obligaţiilor civile. 

Noţiuni generale privind dreptul obligaţional. Teoria generală a contractului civil. Consideraţii generale privind 
răspunderea civilă. Răspunderea civilă contractuală. Răspunderea civilă delictuală. Formele răspunderii civile delictuale. 

Execuitarea obligaţiilor. Transmiterea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie. Garantarea executării 

obligaţiilor.  

Gajul– principalul mijloc de garantare a executării obligaţiilor. Stingerea obligaţiilor. Obligaţiile ce se nasc din 

cauzarea de daune. Obligaţiile ce se nasc din dobândirea sau reţinerea unor bunuri fără just temei. Obligaţiile ce se nasc din 

promisiunea publică de recompensă, jocuri şi pariuri. 
 

Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                              obligatoriu 

        Nr. de credite ECTS:             6 

 

Dreptul familiei 

Prelegerile şi seminarele la disciplina dreptul familiei sunt petrecute cu studenţii anului II în scopul cunoaşterii de către 

aceştea a prevederilor Codului familiei privind reglementarea raporturilor juridice ce reies din căsătorie, rudenie, adopţie şi 

alte raporturi asimilate de lege cu cele de familie. Astfel în cadrul disciplinei nominalizate sunt aduse la cunoştinţă condiţiile 
şi procedura de încheiere, de desfacere şi de declarare a nulităţii căsătoriei, raporturile personale şi patrimoniale dintre soţi. 

O deosebită atenţie se atrage raporturilor juridice dintre părinţi şi copii, actului juridic de adopţie a copiilor orfani şi a celor 

lipsiţi de ocrotire părintească. Este vizată şi problema obligaţiei de întreţinere dintre membrii familiei, stabilirea 

cuantumului acesteia şi modalităţile de plată, raporturile de căsătorie şi familie cu element de extranietate, cât şi diferite 

forme juridice de ocrotire a copiilor lipsiţi de grija părintească. 

 
Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul IV 

      Tip de curs:                             obligatoriu 

       Nr. de credite ECTS:             5 

 
Dreptul fiscal 

Disciplina Dreptul fiscal are ca obiect de studiu modul de aplicare a normelor juridice ce reglementează impozitarea 

persoanelor fizice şi juridice rezidente şi nerezidente, modul de naştere, modificare şi stingere a raporturilor juridice legate de 

impozitarea persoanelor fizice şi juridice, inclusiv, competenţele organelor statului investite cu atribuţii de administrare 

fiscală.  
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Disciplina Dreptul fiscal formează, consolidează şi dezvoltă cunoştinţe cu privire la normele juridice care reglementează 

sistemul de impunere a statului şi particularităţile concrete de percepere ale veniturilor fiscale ale statului. Subiectele studiate 

în cadrul disciplinei Drept fiscal analizează relaţiile juridice fiscale începând cu momentul apariţiei primelor plăţi obligatorii 

de natură fiscală, evoluţiei istorice a acestora, precum şi reglementările actuale legate de modalităţile de executare a 

obligaţiilor fiscale, inclusiv silit, de efectuare a controlului fiscal, aplicare a răspunderii juridice pentru încălcarea legislaţiei 

fiscale, inclusiv analiza impozitelor şi taxelor existente la moment în sistemul fiscal al Republicii Moldova. 

 
 Ciclul de studii:                      licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                             obligatoriu 

       Nr. de credite ECTS:             6 

 
Dreptul protecţiei sociale 

Sarcinile cursului Dreptului protecţiei sociale canstau în sudierea aspectelor generale privind protecţia socială. Esenţa 

riscului social. Funcţiile protecţiei sociale: politică, economică, demografică, de reabilitare. Apariţia şi evoluţia protecţiei 
sociale. Consolidarea dreptului protecţiei sociale ca ramură distinctă de drept. 

Perspectivele dezvoltării dreptului proteсţiei sociale în Republica Moldova. Esenţa reformei sistemului de protecţie socială 

din Republica Moldova. Asigurarea socială şi asistenţa socială – instituţii de bază ale dreptului protecţiei sociale. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                             opțional 

        Nr. de credite ECTS:              4 

 
Dreptul mediului 

În situația  actuală, când unul dintre obiectivele de mare importanță, care trebuiesc atinse este protecția mediului, cu atît 

mai mare atenție trebuie să acordăm acestui aspect al vieții noastre de zi cu zi. Și aceasta nu doar pentru că Uniunea 

Europeană sau guvernanții noștri o vor, ci pentru că în ultima instanță, întreaga noastră existență este influențată într-un sens 

sau altul de tot ceea ce există în jurul nostru. Pentru o ţară în tranzitie, cum este Republica Moldova, se impune ca în perioada 

reformei economice, să fie pus accentul pe construcţia unui mecanism juridico-economic care să asigure procesul de 

dezvoltare industrială cu respectarea criteriilor de protecţie a mediului. Acest deziderat presupune luarea în considerare a unei 

serii largi de aspecte juridice ce au fost neglijate pînă în prezent. 

Pornind de la experienţa internaţională privind reglementarea juridică a protecţiei mediului şi rezultatele concrete ale 

aplicării în practică a prevederilor legale, studiul cursului de Dreptul mediului urmăreşte: 

- studierea cadrului normativ  privind protecţia  mediului; 

- formarea în rîndul studenţilor a unei conştiinţe de mediu, de protecţie a acesteia în contextul unei dezvoltări durabile. 
 Astfel, pregătiţi în spiritul şi litera legii, referitoare la diferite aspecte legate de mediu, studenții ar putea transmite mai 

departe această conştiinţă de mediu prin modul în care vor aplica cunoştinţele dobîndite în profesia de jurist  și în orice 

domeniu unde şi-ar desfăşura activitatea.  

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                             opțional 

        Nr. de credite ECTS:              4 

 
 

Dreptul Uniunii Europene 
Dreptul  Uniunii Europene este o disciplină de învăţământ universitar, care studiază ansamblul normelor juridice care 

reglementează înfiinţarea Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene, structura instituţiilor Uniunii Europene (UE), 

organelor şi agenţiilor UE, dar şi modul de organizare şi funcţionare ale acestora. Este o disciplină fundamentală în raport cu 

celelalte discipline de drept material al UE (dreptul UE al afacerilor, dreptul UE al mediului etc.), iar în perspectiva asocierii cu 

UE şi pentru disciplinele clasice care studiază dreptul intern în vederea delimitării concrete a competenţelor statale de cele ale 

UE. 

Ca disciplină de învăţământ cursul de Drept Uniunii Europene are ca principale obiective introducerea studenţilor în 

cunoaşterea noţiunilor de bază ale dreptului UE (care fiind un drept supranaţional nu se confundă cu dreptul intern sau cu 

dreptul internaţional public), în familiarizarea cu terminologia de specialitate şi cu modul de organizare şi funcţionare a UE şi a 

instituţiilor sale, cu evoluţiile ulterioare şi noile provocări ale construcţiei UE, în general, şi a sistemului său instituţional în 

particular, la fel cu politica de extindere a UE, dar şi cu relaţiile Republicii Moldova cu UE. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                             opțional 

        Nr. de credite ECTS:              4 
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Uzanțe și tehnici diplomatice 
Disciplina Uzanţe şi tehnici diplomatice conţine în sine elementele materiei de Drept diplomatic şi consular - o ramură de 

sine stătătoare a dreptului internaţional public, iar în analizarea obiectului acestei discipline (care este modul de promovare şi 

transpunere în practică a politicii externe a statelor şi a altor subiecte de drept internaţional public) o predilecţie analitică sporită 

va fi acordată prevederilor normative internaționale ale Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice (18 aprilie 1961), 

Convenţiei de la Viena privind relaţiile consulare (24 aprilie 1963), Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor  (23 

mai 1969), Convenţiei cu privire la privilegiile şi imunităţile Comisiei Dunării (13 februarie 1963), Convenţiei cu privire la 

misiunile speciale (8 decembrie 1969), Convenţiei cu privire la prevenirea şi pedepsirea crimelor săvârşite împotriva 

persoanelor care se bucură de protecţie internaţională, inclusiv împotriva agenţilor diplomatici (New York, 1973) etc. 
     Diplomaţia ca disciplină de studiu operează cu o serie de concepte ca: misiune diplomatică, oficiu consular, 

reprezentanţă permanentă, agent diplomatic, agent consular, valiză diplomatică, agrement, persoană non-grată etc. fapt care 

face analizarea cadrului juridic internaţional existent reprezentat de lista tratatelor internaţionale din materie menţionate supra 

deosebit de relevantă.  

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 2, semestrul IV 

       Tip de curs:                             opțional 

        Nr. de credite ECTS:              4 

 
 

Drept civil. Partea specială (I) 
Scopul disciplinei Drept civil. Partea specială (I)   speciale constă în formarea şi dezvoltarea competenţilor studenţilor 

în domeniu reglementării contractelor civile. Sarcina disciplinei constă în cunoaşterea  conţinutului normelor care 

reglementează fiecare contract în parte. Formarea deprinderilor practice necesare pentru elaborarea contractelor civile. 

Studierea acestei discipline va contribui la însuşirea de către studenţi a: conceptului şi semnificaţiei juridice a diferitor  

categorii ce ţin de contractele speciale, precum şi de rezultatele creaţiei intelectuale; corelaţiei dintre regimul juridic special 

al contractelor civile şi teoria generală a obligaţiilor civile; contractelor civile speciale ce au ca obiect transmiterea dreptului 
de proprietate, folosinţa şi conservarea bunurilor, crearea de valori ori prestarea de servicii. Studiul este efectuat sub aspectul 

comparativ al legislaţiei civile naţionale şi a normelor civile din unele ţări vecine, prin analiza statecii şi dinamicii normelor 

civile naţionale. Un aspect important al studiului este evidenţierea problemelor, lacunelor, contrazicerilor normelor de drept 

şi încercarea de a propune careva sugestii, soluţii. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              5 

 

 
Drept penal. Partea specială (I) 

Partea Specială a dreptului penal (II) este tratată prin prisma reperelor teoretice şi metodologice ale standardizării în 

învăţământul universitar. Scopul disciplinei Drept penal. Partea Specială (II) rezidă în transferul cunoştinţelor teoretice în 

materia faptelor prejudiciabile incriminate de legea penală, stimularea gândirii juridico-penale a formabilului, precum şi 

cultivarea abilităţilor practice la soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea juridică a unei infracţiuni.  
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              5 

 
                      Drept procesual civil. Partea generală 

Cursul urmăreşte scopul de a cultiva viitorilor jurişti abilităţi de a înţelege şi aplica corect norme de procedură în faţa 

instanţei de judecată. Familiarizarea cu  sarcinile justiţiei civile, felurile de procedura şi fazele procesuale, izvoarele de 

drept, precum şi principiile de drept procesual permit studentului de a-şi crea o viziune generală despre rolul şi locul acestei 

ramuri independente de drept în sistemul dreptului în general. Cursul îşi propune analiza detaliată a fiecărei categorii de 

subiecţi procesuali: instanţa de judecată ca subiect obligatoriu, părţile şi intervenienţii,  procurorul, reprezentanţii, 

persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei. O atenţie deosebită este acordată acţiunii civile şi dreptului la 

acţiune.  Aspectele general - fundamentale referitoare la procesul de probaţie judiciară şi la mijloacele de probă constituie 

un reper important pentru a putea utiliza cunoştinţele teoretice în procesul de examinare şi soluţionare practică a cauzelor 

civile în instanţa de judecată. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              6 

 
Drept procesual penal. Partea generală 

Scopul programei analitice al cursului de procedură penală este asigurarea teoretică în formarea juriştilor de înaltă 
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calificare, profesionişti, care să posede cunoştinţe profunde în legislaţia procesual-penală şi în practica de aplicare a ei în 

conformitate cu standardele internaţionale şi europene. 

Sarcinile acestei programe constau în asigurarea procesului instructiv-didactic în vederea studierii temeinice a uneia din 

disciplinele de profil – drept procesual-penal, precum şi pregătirea pentru a ocupa o anumită funcţie în organele de justiţie 

penală. Noţiuni introductive privind procesul penal şi dreptul procesual penal. Principiile procesului penal. Participanţii 

procesului penal. Probaţiunea procesual-penală. Măsurile preventive şi măsuri cu caracter de constrângere. Chestiuni 

patrimoniale în procesul penal. Termenele procedurale şi acte procedurale comune. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              6 

 
 

Organizarea profesiilor juridice 
       Studierea acestei unități de curs  va oferi tinerilor specialişti, viitorilor profesionişti, care vor activa în domeniul notarial 

posibilităţi să îndeplinească corespunzător actele notariale şi să întocmească corect documentele solicitate; celor ce activează în 

instanţe judecătoreşti - să întocmească hotărîrile judecătoreşti în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, avînd închipuire 

despre practica notarială; iar celor ce activează în avocatură va permite cu siguranţă să asigure o asistenţă juridică calificată şi o 
apărare adecvată împotriva încălcărilor admise, fie în domeniul dreptului succesoral, fie în cadrul unei proceduri notariale. Şi 

celorlalţi specialişti în sfera juridică vor fi utile cunoştinţele ce pot fi obţinute în cadrul studiului modulului de faţă. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Protecția juridică a drepturilor omului 

Dreptul proprietăţii intelectuale este o disciplină juridică care reprezintă o subramură a dreptului privat şi care studiază 

ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale  privind crearea, publicarea şi valorificarea rezultatelor creaţiei 

intelectuale, precum şi a altor obiecte incluse convenţional în obiectul de studiu al acestei discipline. 
Importanţa acestei discipline rezidă în faptul că viaţa spirituală şi activitatea creativ-inventativă ocupă un rol esenţial în 

existenţa umană, manifestându-se în rezultatele activităţii intelectuale a omului. Fără de aceste rezultate, astăzi, noi, membrii 

societăţii, nu am fi beneficiat de acele priorităţi pe care ni le-a oferit şi continuă să ni le ofere progresul tehnico-ştiinţific care 

caracterizează societatea contemporană. 

Fiind o disciplină de studiu obligatorie în majoritatea facultăţilor de drept ale universităţilor ce se bucură de un renume în 

străinătate (România, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie), Dreptul Proprietăţii Intelectuale (sau Intellectual Property 

Law, Droit de la propriété intellectuelle, Pravo intellectualinoi sobstvennosti) a fost inclusă în planurile de învățămînt la 

programul de studii Drept. 

Reprezentând o continuitate logică a disciplinelor studiate anterior, dreptul proprietăţii intelectuale se bazează pe 

cunoştinţele studenţilor acumulate la teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul administrativ dar în cea mai 

mare măsură pe cunoştinţele cultivate de dreptul privat roman, dreptul civil şi dreptul afacerilor. Astfel, temele disciplinei pe de 

o parte consolidează cunoştinţele acumulate anterior, iar pe de altă parte le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor  noi 
teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate.   
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
 

Litigii de muncă 
Disciplina Litigii de muncă are drept scop promovarea cunoştinţelor în domeniul reglementării juridice a acelor relaţii 

sociale care apar în cadrul unor divergenţe asupra respectării legislaţiei muncii. În cadrul disciplinei sunt studiate premizele şi 

temeiurile care duc la apariţia litigiilor de muncă, diferite clasificări a litigiilor de muncă şi rolul acestor clasificări în 

soluţionarea corectă şi operativă a litigiilor apărute, concomitent se studiază şi unele sancţiuni prevăzute de legislaţie pentru 

încălcările comise. 

În cadrul lecţiilor se studiază competenţa organelor abilitate cu atribuţii de soluţionare a litigiilor individuale de muncă şi a 

conflictelor colective. O atenţie aparte este acordată posibilităţilor de evitare a încălcărilor, şi respectiv a apariţiei litigiilor în 
aşa aspecte practice a relaţiilor de muncă cum ar fi încheierea contractului individual de muncă, modificarea şi încetarea lui, 

salarizarea pentru munca depusă, precum şi corectitudinea aplicării sancţiunilor disciplinare, concomitent studiindu-se 

modalităţile de prevenire a încălcărilor care duc la apariţia divergenţilor dintre angajator şi salariat. 

Printre scopurile disciplinei putem indica familiarizarea studenţilor cu încălcările mai frecvente ale legislaţiei muncii şi 

modul de prevenire a lor. Pentru atingerea scopurilor puse în faţa disciplinei sunt utilizate pe larg actele normative în vigoare, 

iar pe parcursul orelor sunt întocmite modele de cereri prealabile şi cereri de chemare în judecată. 
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Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

 

Drept bancar 

Scopul constă în familiarizarea cu structura, modul de formare şi principiile de funcţionare atît a sistemului 
bancar al Republicii Moldova ca un tot întreg, cît şi a fiecărui nivel al sistemului bancar al Republicii Moldova în 
particular – respectiv, a Băncii Naţionale a Republicii Moldova şi băncilor comerciale. 

Sarcinile disciplinei Drept bancar constă: să definească instituţia dreptului bancar, să înţeleagă autonomia 
metodologică a dreptului bancar, să identifice raporturile juridice de drept bancar, să determine obiectul de 
reglementare a dreptului bancar, să descrie evoluţia istorică a dreptului bancar, să identifice rolul şi semnificaţia 
dreptului bancar ca instituţie a dreptului civil cît şi ca „drept a unei profesiuni". Noţiuni introductive ale 
dreptului bancar. Noţiuni generale despre bănci şi sistemul bancar. Banca Naţională a Republicii Moldova. 
Băncile comerciale. Instituţiile financiare nebancare. Operaţiuni bancare pasive. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Drept locativ 

Cursul respectiv este unul specializat şi are ca scop familiarizarea studenţilor ultimului an de studii cu unele contracte 

civile de transmitere a bunurilor în posesie sau posesie şi folosinţă temporară care au o utilizare în practică foarte importantă şi 

des aplicată. 

În cadrul disciplinei are loc un studiu aprofundat în domeniul dreptului locativ şi contractelor de locaţiune şi arendă sub 

aspectul comparativ al legislaţiei naţionale şi a unor ţări vecine, prin analiza evoluţiei, tendinţelor normelor de drept în 

raporturile respective. 

Un aspect important este evidenţierea şi analiza problemelor şi contrazicerilor actelor normative, situaţiei în doctrină şi 

practica judiciară din Republica Moldova. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

 

Drept vamal 

Scopul disciplinei constă în cunoaşterea instituţiilor de drept vamal, a politicii vamale, procedurii de efectuare a 

controlului vamal, reglementarea tarifară şi netarifară în Republica Moldova, metodele de stabilire a valorii mărfii în vamă etc. 

Sarcina de bază al disciplinei Drept vamal constă în efectuarea unei analize detaliate a instituţiilor vamale şi rolul lor în 

funcţionarea eficientă al acesteia; precum şi studierea actelor normative în domeniul vamal a Republicii Moldova, care nu 

poate fi deplină fără înţelegerea suportului teoretic. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul V 

        Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

Drept civil.Partea special (II) 

Scopul disciplinei Drept civil. Partea specială (II)  este formarea cunoştinţelor teoretice şi deprindelor practice în domeniu 

raporturilor juridice de moștenire. Dreptul la  moştenire garantat  prin  Legea Supremă a statului suveran şi 

independent  Republica Moldova - Constituţia (art. 46 alin. (6)), reglementat  în Cartea a IV-a a Codului civil al Republicii 

Moldova (Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002), fiind în legătură directă de Om şi proprietatea lui, este în permanentă 

dezvoltare, avînd drept scop perfecţionarea sistemului de drept pentru a fi util şi oportun societăţii civile. Disciplina  aceste 

scopuri şi contribuie la  formarea şi dezvoltarea  cunoştinţelor şi aptitudinilor studenților.  

Totodată, prezentul curs nu se limitează doar la aducerea la cunoştinţa  studenților a cunoştinţelor, ci are drept scop şi formarea 

aptitudinilor practice de aplicare a acestor cunoştinţe. Ba mai mult ca atît, datorită dezvoltării permanente a legislaţiei, cursul 

include şi instrumentele de dezvoltare la studenți a unor capacităţi de găsire a soluţiilor în situaţii nereglementate  în mod 

expres şi care nu au obţinut o hotărîre unanim recunoscută de savanţi. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul VI 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              4 
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Drept penal. Partea special (II) 
Partea Specială a dreptului penal (II) este tratată prin prisma reperelor teoretice şi metodologice ale standardizării în 

învăţământul universitar. Scopul disciplinei „Drept penal. Partea Specială” (II) rezidă în transferul cunoştinţelor teoretice în 

materia faptelor prejudiciabile incriminate de legea penală, stimularea gândirii juridico-penale a formabilului, precum şi 

cultivarea abilităţilor practice la soluţionarea problemelor ce ţin de încadrarea juridică a unei infracţiuni.  
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul VI 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Drept procesual civil. Partea specială 

Scopul acestei discipline de studiu prezintă interes pentru toţi studenţii care urmează să desfăşoare activitate 
de avocat, judecător, procuror sau jurisconsult, constituind astfel o continuare logică şi indispensabilă a 
disciplinei Drept procesual civil (partea specială). 

Sarcinile disciplinei sunt elucidarea reglementarilor următoarelor instituţii juridice procesual civile: 
procedura în acţiunea civilă, procedura în contencios administrativ, procedura specială, procedura simplificată 
(ordonanţă) şi procedura de declarare a insolvabilităţii. Intentarea procesului în judecată. Pregătirea pricinii 
pentru dezbaterile judiciare. Comunicarea actele de procedură. Citaţia şi înştiinţarea judiciară. Dezbaterile 
judiciare. Dispoziţiile primei instanţe de judecată. Procedura în pricinile juridico-publice. Procedura specială. 
Procedura în ordonanţă. Procedura în faţa instanţei de apel. Verificarea hotărârilor judecătoreşti prin recurs. 
Revezuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile. Procedura 

în procesele cu element de extranietate. Executarea silită a actelor judecătoreşti şi ale altor organe. 
Procedura arbitrală. Activitatea notarială. 

 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul VI 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              5 

 
Drept procesual penal. Partea specială 

Scopul a cursului de procedură penală este asigurarea teoretică în formarea juriştilor de înaltă calificare, profesionişti, care 

să posede cunoştinţe profunde în legislaţia procesual- penală şi în practica de aplicare a ei în conformitate cu standardele 

internaţionale şi europene. 

Sarcinile acestei programe constau în asigurarea procesului instructiv-didactic în vederea studierii temeinice a uneia din 

disciplinele de profil – drept procesual-penal, precum şi pregătirea pentru a ocupa o anumită funcţie în organele de justiţie 

penală. 

Condiţiile generale ale urmăririi penale. Începerea urmăririi penale. Desfăşurarea urmăririi penale. Terminarea urmăriri 

penale şi transmiterea cauzei în judecată. Controlul judiciar asupra procedurii prejudiciate. Condiţiile generale ale judecării 

cauzei. Punerea pe rol a cauzei penale. Judecata în prima instanţă. Căile ordinare de atac. Procedura în cauze penale cu minori 

şi procedura aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. Procedura urmăririi şi judecării infracţiunilor flagrante şi 
procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei. Procedura privind urmărirea penală şi judecarea cauzelor privind infracţiunile 

săvârşite de persoanele juridice. Asistenţa juridică internaţională în materie penală. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul VI 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              5 

 
Dreptul proprietății intelectuale 

Dreptul proprietăţii intelectuale este o disciplină juridică care reprezintă o subramură a dreptului privat şi care studiază 

ansamblul normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale  privind crearea, publicarea şi valorificarea rezultatelor creaţiei 

intelectuale, precum şi a altor obiecte incluse convenţional în obiectul de studiu al acestei discipline. 

Importanţa acestei discipline rezidă în faptul că viaţa spirituală şi activitatea creativ-inventativă ocupă un rol esenţial în 

existenţa umană, manifestându-se în rezultatele activităţii intelectuale a omului. Fără de aceste rezultate, astăzi, noi, membrii 
societăţii, nu am fi beneficiat de acele priorităţi pe care ni le-a oferit şi continuă să ni le ofere progresul tehnico-ştiinţific care 

caracterizează societatea contemporană. 

Fiind o disciplină de studiu obligatorie în majoritatea facultăţilor de drept ale universităţilor ce se bucură de un renume în 

străinătate (România, Federaţia Rusă, Franţa, Marea Britanie), Dreptul Proprietăţii Intelectuale (sau Intellectual Property 

Law, Droit de la propriété intellectuelle, Pravo intellectualinoi sobstvennosti) a fost inclusă în planurile de învățămînt la 

programul de studii Drept. 

Reprezentând o continuitate logică a disciplinelor studiate anterior, dreptul proprietăţii intelectuale se bazează pe 

cunoştinţele studenţilor acumulate la teoria generală a dreptului, dreptul constituţional, dreptul administrativ dar în cea mai 

mare măsură pe cunoştinţele cultivate de dreptul privat roman, dreptul civil şi dreptul afacerilor. Astfel, temele disciplinei pe de 
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o parte consolidează cunoştinţele acumulate anterior, iar pe de altă parte le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor  noi 

teme impuse de actele legislative care reglementează raporturile juridice de mare complexitate.   

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 3, semestrul VI 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Drept internaţional privat 

         Scopul disciplinei ţine de studierea relaţiilor de drept privat cu element străin, conflictele de legi, sub diversele lor 

forme, condiţia juridică a străinului şi conflictele de jurisdicţii, particularităţile dreptului internaţional privat în raport cu cel 

intern. Semnificaţia formativă a disciplinei ţine de formarea juriştilor şi perfecţionarea lor în domeniul relaţiilor sociale, 

internaţionale care apar în procesul de organizare a societăţii în stat. Sarcina principală a disciplinei Drept internaţional 

privat ţine de studierea ansamblului de reguli aplicabile persoanelor private-fizice sau juridice - implicate în relaţiile juridice 

internaţionale, precum sunt: conflictele de legi, conflictele de jurisdicţii, cetăţenia şi condiţia juridică a străinilor. Primele 

două constituie dreptul relaţiilor private internaţionale, iar celelalte două se referă la subiectele relaţiilor private 
internaţionale. Aceste cunoştinţe aranjate într-un sistem contribuie la însuşirea de către studenţi a modulelor menţionate în 

continuare.  
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              6 

 
Dreptul afacerilor 

Dreptul afacerilor este o disciplină de studiu şi o subramură de drept privat care studiază ansamblul normelor juridice ce 

reglementează activitatea de întreprinzător a persoanelor fizice şi juridice, statutul juridic al întreprinzătorilor precum şi 

normele ce reglementează relaţiile dintre întreprinzători şi autorităţile publice. Temele disciplinei consolidează cunoştinţele 
acumulate anterior, şi concomitent le aprofundează şi le dezvoltă prin studierea unor noi teme impuse de actele legislative care 

reglementează raporturile juridice de mare complexitate, referindu-se, în special, la statutul juridic al întreprinzătorilor persoane 

fizice şi juridice, regimul juridic al diverselor tipuri de activităţi de întreprinzător (afaceri) şi la alte fenomene juridice ce 

contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. 

Scopul principal al disciplinei este de a ajuta studenţii să înţeleagă esenţa reglementărilor juridice care ordonează şi 

organizează circuitul comercial care este o componentă importantă a circuitului civil, şi să poată opera cu ele pentru a putea să-

şi poată pune cunoştinţele la dispoziţia solicitanţilor de servicii juridice. Cunoaşterea de către un absolvent a practicii de 

aplicare a normelor juridice ce formează dreptul afacerilor este chezăşia succesului profesional şi o posbilitate sigură de a 

obţine o muncă onorabilă, iar juristul care nu are cunoştinţe în acest domeniu este un jurist neîmplinit. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              6 

 
Dreptul comerţului internaţional 

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea şi specializarea fără precedent a producţiei de mărfuri şi a 

serviciilor. Interdependenţele economice dintre statele lumii s-au aprofundat ca o consecinţă a procesului de globalizare, care se 

exprimă în mod esenţial prin internaţionalizarea producţiei şi a tehnologiilor, a pieţelor de mărfuri, de servicii şi de capitaluri, 

creşterea complexităţii şi diversităţii producţiei, comerţului şi desfacerii, dezvoltarea şi sporirea fără precedent a rapidităţii 

transporturilor şi telecomunicaţiilor, inclusiv prin expansiunea comerţului electronic. Importanţa dreptului comerţului 
internaţional se relevă prin prisma relaţiei dintre acesta, ca disciplină juridică şi raporturile comerciale şi de cooperare 

economică internaţională pe care le reglementează. 

Cursul Dreptul comerţului internaţional se ţine în limba română şi are drept obiectiv principal ca studenţii să interpreteze 

termenii utilizaţi în raporturile de comerţ internaţional şi de cooperare economică internaţională, să determine momentul şi 

locul încheierii contractelor comerciale internaţionale inter absentes, să proiecteze contracte comerciale internaţionale, să 

argumenteze avantajele pe care le prezintă arbitrajul comercial internaţional ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor ce 

apar din contractele comerciale internaţionale 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

        Tip de curs:                             obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              6 

 
Deontologia juridică 

Cursul Deontologia juridică este orientat să formeze studentului cunoștințe obligatorii pentru încadrarea ulterioară în 

câmpul muncii, informând, astfel studenții cu privire la drepturile şi obligaţiile deontologice pe care urmează să şi le asume 

odată cu încadrarea în câmpul muncii şi exercitarea atribuţiilor profesionale. începerea îndeplinirii anumitor obligaţii 

profesionale. Cursul este structurat în aşa fel încât să familiarizeze studentul cu noțiunea eticii profesionale şi deontologiei 
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juridice în general, punându-se accent în special asupra drepturilor şi obligațiilor deontologice a juriştilor, judecătorilor, 

procurorilor, avocaţilor şi polițiștilor, prin cunoștințele propuse să fie posibil de informat și de pregătit studenții, viitorii 

specialiști spre orientarea profesională generală, având în vedere astfel perspectivele de încadrare în cadrul instituțiilor publice 

sau private în calitate de juriști, consultanți juridici, specialiști, colaboratori ai organelor de drept, avocați, procurori, judecători. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

        Tip de curs:                              obligatoiru 

         Nr. de credite ECTS:              4          

 

 
Criminologia 

Sarcinile cursului sunt studierea criminalităţii ca fenomen social general. Având un caracter multidisciplinar, 

criminologia necesită o vastă cercetare ştiinţifică în planul crimei, al criminalului, iar ţinând seama de măsura în care 

criminalitatea este cunoscută, se face distincţie între criminalitateareală, aparentă şi legală. Viziunea sistemică asupra 

fenomenului criminalităţii permite sesizarea relaţiilor dintre elementele componente-crimă şi criminal, intercondiţionarea 

lor. 
 

Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

 

Criminalistica 

Scopul acestui curs oferă argumente persuasive pentru motivarea studierii disciplinei Criminalistica, în care se 

analizează toate instituţiile acestei discipline, necesare pentru obţinerea rezultatelor scontate prin evaluarea cunoştinţelor şi a 

deprinderilor, constituind astfel o perspectivă asupra sistematizării acestei materii. 

Sarcina principală a disciplinei constă în studierea specificului criminalistic al acestei disciplinei aranjate într-un 

anumit sistem ce contribuie la însuşirea de către studenţi a modulelor menţionate în continuare. Cele însuşite vor contribui 

la cunoaşterea temeinică a practicii în materie de urmărire penală, de investigare criminalistică. Obiectul, sistemul, sarcinile 

şi metodele criminalisticii. Teoria identificării  criminalistice. Metodele şi mijloacele tehnico – criminalistice folosite de 

cercetarea infracţiunii. Bazele trasiologiei judiciare. Balistica judiciară. Cercetarea criminalistică a scrisului. Cercetarea 
tehnico – criminalistică a documentelor. Noţiunea, conţinutul şi sistemul tacticii criminalistice. Tactica audierii şi 

confruntării. Tactica percheziţiei şi ridicării de obiecte şi înscrisuri. Tactica prezentării spre recunoaştere. Tactica cercetării 

la faţa locului şi alte genuri de cercetare ca acţiune de urmărire penală. Tactica reconstituirii, verificării declaraţiilor la faţa 

locului şi experimentul în urmărirea penală. Metodica cercetării omorului şi cauzării vătămărilor corporale. Metodele 

cercetării sustragerii de bunuri din avutul proprietarului. Metodica cercetării infracţiunilor economice. Metodica cercetării 

contrabandei. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Calificarea infracțiunilor 

Procesul calificării unei infracţiuni are drept scop oferirea răspunsului dacă s-a săvârşit sau nu infracţiunea. Respectiv 

devine evidentă importanţa aplicării acestei acivități în cadrul procesului penal. Reieșind din faptul cât de corect va fi calificată 

fapta prejudiciabilă de către organul de urmărire penală sau instanța de judecată, va depinde şi modul cum va decurge 

instrumentarea cauzei penale şi echitatea pedepsei aplicate. Admiterea unei calificări incorecte are drept efect încalcarea 

drastică a principiilor consfințite în legea supremă, convențiile internaționale, din care cauză înţelegerea esenţei calificării  

infracţiunii este primordială întru evitarea apariției unor erori în aplicarea normelor juridice. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
Alternativele detențiunii 

Măsurile alternative detenției au rolul important de a promova reabilitarea și reintegrarea socială a infractorului, ceea 

ce reprezintă unul dintre obiectivele principale ale utilizării unor astfel de măsuri. Aceste din urmă prezintă, de asemenea, alte 

câteva avantaje, în special prin reducerea recidivelor și, prin urmare, prin promovarea securității publice. Pe lângă faptul că 

sporeşte şansele persoanei de a redeveni nondelicventă, condamnarea la pedepse neprivative de libertate scuteşte statul de mari 

cheltuieli de întreţinere, în cazul unei condamnări cu detenţia. Datorită izolării de lungă durată şi restricţiilor impuse de 

regimurile de detenţie, majoritatea dintre deţinuţi, pomenindu-se faţă în faţă cu realitatea de după gratii, se simt frustraţi şi 
anxioşi. Problemele care apar odată cu liberarea din mediul penitenciar vin să se amplifice pe fundalul unor relaţii proaste cu 

familia, comunitatea, lipsei actelor de identitate şi a unui loc de muncă care să le permită un trai decent etc. 
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Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 
 

Dreptul contractelor comerciale 
Disciplina Dreptul contractelor comerciale este o instituţie a dreptului privat şi studiază ansamblul de norme juridice 

aplicabile raporturilor izvorâte din contractele civile  destinate să servească activităţii de întreprinzător. În această categorie se 

include: contractele de vânzare-cumpărare cu participarea întreprinzătorilor, de mandat profesionist, de agenţie, de comision, de 

întermediere comercială, de factoring, leasing etc. 

Elementele definitorii ale contractelor comerciale sunt: calitatea specială a subiecţilor - cea de întreprinzător (cel puţin unul 

din contractanţi), scopul contractului - de a obţine profit şi fiind o activitate ce are caracteristicile unei profesiuni. 

Studierea aprofundată vor ajuta absolvenţilor programului de studii Drept să cunoască particularităţile negocierii, 

încheierii, nulităţii, rezilierii acestor contracte şi să găsească mai uşor soluţii pentru eventualele litigii 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

Drept diplomatic și consular 

Dreptul diplomatic şi consular este o ramură de sine stătătoare a dreptului internaţional public. În doctrina şi practica 

contemporană este utilizat mai corect în opinia noastră termenul „Dreptul Relaţiilor Externe”, dat fiind faptul că relaţiile 

internaţionale sunt realizate nu numai prin instituţiile diplomatice şi consulare, ci şi prin reprezentanţele permanente pe lângă 

organizaţiile internaţionale, reprezentanţele comercial-economice, misiuni speciale etc. Aşadar, cursul dat reprezintă o 

aprofundare în tematica, deja iniţiată, pe parcursul predării cursului normativ „Drept internaţional public”.  

Scopul disciplinei este de a familiariza studenţii cu cadrul juridic internaţional şi naţional al activităţii statului şi 

instituţiilor sale în relaţiile externe, în special al activităţii diplomatice şi consulare în promovarea politicii externe a statului, 

reprezentarea intereselor statului, persoanelor sale fizice (cetăţenii, bipatrizii, apatrizii) şi juridice, precum şi protecţia 

drepturilor şi libertăţilor lor legitime, prin metodele şi formele specifice admise de dreptul internaţional.    

Sunt analizate rolul şi locul serviciului diplomatic, ca element al serviciului de stat, bazele constituţionale, scopurile şi  
principiile serviciului diplomatic, funcţiile şi competenţa organelor de stat cu atribuţii în domeniul relaţiilor externe: şeful de 

stat, Guvernul şi şeful Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, ambasadele, consulatele, reprezentanţele permanente pe 

lângă organizaţiile internaţionale etc. Un rol important îl are analiza imunităţilor, privilegiilor şi libertăţilor diplomatice şi 

consulare, natura juridică şi politica acestora, modalităţilor de folosire a lor, precum şi obligaţiilor instituţiilor diplomatice şi 

consulare şi a personalului lor.  

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 

 

 

Jusisdicția constituțională și instituția ombudsmanului 
Supremaţia Constituţiei este asigurată de Curtea Constituţională prin controlul constituţionalităţii actelor normative, fiind 

unica în drept de a se pronunţa asupra conformităţii normelor juridice cu Legea Supremă. Cea mai largă şi cea mai importantă 

atribuţie a Curţii Constituţionale este exercitarea, la sesizare, a controlului constituţionalităţii legilor, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova şi a altor acte normative ale Parlamentului și Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. În exercitarea acestei atribuţii, Curtea se pronunță asupra constituţionalității actelor normative 
contestate, pasibile de controlul constituţionalităţii, sub aspectul respectării prevederilor garantate de Constituţie. 

 
Ciclul de studii:                       licenţă, anul 4, semestrul VII 

         Tip de curs:                             opțional 

         Nr. de credite ECTS:              4 
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Informaţii generale 

 
Studenţii Universităţii sunt integral asiguraţi cu spaţii de cazare, beneficiind de 

condiţii adecvate în cele două cămine universitare. 

Universitatea oferă studenţilor şi angajaţilor condiţii de alimentare prin 

intermediul cantinei universitare şi cafenelei studenţeşti. 

Căminele şi cafeneaua studenţească sunt frecvent utilizate pentru desfăşurarea 

manifestărilor culturale, întâlnirilor cu personalităţi remarcabile. 

Casa de cultură le oferă studenţilor variate activităţi culturale prin intermediul 

diferitor cercuri. 

Complexul sportiv include 3 săli (jocuri sportive, atletică grea (cu trenagere), 

gimnastică) şi 2 terenuri pentru sport. Complexul este amenajat cu utilaj sportiv 

performant, oferă vaste posibilităţi pentru antrenamente şi competiţii sportive la multe 

probe, cu precădere la basket, volei, atletism, tenis de masă, badminton, turism, fotbal, 

aerobică, dansuri sportive ş.a. 

Actualmente fiecare al cincilea student este ocupat în unul sau mai multe genuri de 

sport, preponderenţă oferindu-se basketului, voleiului, badmintonului, fotbalului. 

Echipele sportive ale UCCM participă frecvent în diverse competiţii 

interuniversitare, municipale, republicane. 

Biblioteca Ştiinţifică restructurată şi modernizată se prezintă ca o importantă 

unitate de informare şi documentare ştiinţifică în domeniile de profesare a universităţii. 

Biblioteca dispune de un fond de carte de peste 62 mii exemplare, asigură 

studenţilor şi cadrelor didactice condiţii optime de documentare. 

Pe lângă cataloagele şi cartotecile tradiţionale a fost format şi e în continuă 

extensie Catalogul Electronic al Bibliotecii științifice, accesibil pentru toţi solicitanţii. 

Studenţii care însuşesc programul de studii foarte bine sunt scutiţi total sau parţial 

de plata studiilor, pot beneficia de burse nominale. Universitatea creează condiţii optime 

pentru funcţionarea autoguvernării studenţeşti prin Senatul studenţesc, consiliile de 

autodirijare ale facultăţilor şi căminelor UCCM, Comitetul sindical al studenţilor, 

Societatea Ştiinţifică a Studenţilor, organizează viaţa extracurriculară şi odihna 

studenţilor. Studenţii se implică activ în guvernarea studenţească, organizează conferinţe 

ştiinţifice, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice, serate tematice, discoteci, 

excursii, concursuri etc. 

Studenţii şi angajaţii UCCM beneficiază de asistenţă medicală (consultanţă ş.a.), 

oferite de serviciul medical al UCCM. 

În incinta Universităţii se află Muzeul Naţional al Cooperaţiei de Consum şi 

Învăţământului Cooperatist din Moldova, care a fost înfiinţat la 29 septembrie 1974.  

Muzeul păstrează în memorie absolvenţii instituţiilor de învăţământ cooperatiste, în mod 

deosebit pe cei care au activat cu mare devotament şi dăruire de sine întru prosperarea 

societăţii şi ţării noastre. 
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Telefoane utile 

Funcţia, subdiviziunea Numele, prenumele Nr. telefon 

Rector Şavga Larisa 
022815600 

(anticameră) 

Prorector pentru activitatea didactică și 

tehnologii educaționale 

Dandara Liliana 
022815602 

Prorector pentru cercetare, și formarea 

continuă  

 

Căpățînă Sofia 
 

022815603 

Decan facultatea Științe 
Economice și Juridice 

Cibuc Liliana 022815630 
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