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Stimaţi studenţi,
Facultatea  de  Management  şi  Drept  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,  specialitatea  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 de Management şi Drept 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.
       Universitatea Cooperatist-Comercială  din  Moldova întruneşte  3  facultăţi: 
Management  şi  drept,  Marketing  şi merceologie,  Contabilitate  şi  informatică  
economică  şi 9  catedre  universitare;  dispune  de  corp  profesoral  didactic  de  înaltă 
prestaţie  profesională,  inclusiv  42  de  doctori  şi  doctori  habilitaţi,  conferenţiari  şi 
profesori  universitari.  Actualmente  contingentul  constituie  peste  2000  de  studenţi, 
dintre  care  peste  900  la  studii  cu  frecvenţă  redusă,  peste  200  de  masteranzi  şi  18 
doctoranzi.

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 
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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;

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

UCCM, începând cu a. 2009 a participat în parteneriat cu universităţi din ţară – 
ASEM, UTM, USM, UASM, Universitatea din Comrat şi de peste hotare – Asociaţia 
Universitară  AGRENA  (Rennes,  Franţa),  în  colaborare  cu  Universitatea  Catolică 
Portugheză  (Porto,  Portugalia)  şi  BOKU  University  (Viena,  Austria)  Proiectul  
internaţional TEMPUS 1444544 1–2008-1-FR– JPHES „Dezvoltarea parteneriatului  
cu întreprinderile din Moldova”.  În prezent este în derulare un alt proiect  „Crearea 
reţelei universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice din Republica Moldova”  
516597- TEMPUS- JPCR - 1-2011-1FR.

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  la  235  de  întreprinderi  şi 
organizaţii de stat, cooperatiste, private şi mixte ale Republicii Moldova (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”, „Mobiasbanca”, „Moldova Agroindbank”, „Bursa de 
valori”, „Camera de comerţ şi Industrie a RM” 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 Management şi Drept  oferă posibilitatea formării şi dezvoltării 
profesionale în domeniile

Studii superioare de licenţă(ciclul I)
      (durata studiilor 3-4 ani)
381.1 Drept
363.1Business şi administrare
365.1Economie mondială şi relaţii economice internaţionale
366.1Economie generală
363.2Achiziţii
331.1Servicii de asistenţă socială

Studii superioare de masterat (ciclul II)

9

Decan                            Ciubuc Liliana, 

conferenţiar, universitar, doctor

                                           tel. (+373)27-56-99 

Facultatea 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.



      (durata studiilor 1,5-2 ani)
381.1.1Drept public
381.1.2Drept economic
381.1.3Drept şi activitate vamală
363.1.1Administrarea businessului
363.1.2Managementul comercial
365.1.1Managementul relaţiilor economice internaţionale
365.1.2Economia comerţului internaţional

Subdiviziunile facultăţii

1. Catedra Economie şi administrare, condusă de Melinte Claudia, conf. univ., dr.;
2. Catedra Drept şi activitate vamală, condusă de Dandara Liliana, conf. univ., dr.;
3.  Catedra  Ştiinţe umanistice şi limbi moderne, condusă de Botnarciuc Vasile, conf. 
univ., dr. habilitat;
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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 381.1 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  –38 Drept
Finalităţile  de  studiu  –  programul  include  52  unităţi  de  curs,  grupate  în 

următoarele componente:
• Discipline fundamentale – F - (54 credite, 10 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 - (9 credite, 2 
unităţi de curs); Discipline de orientare socio-umaniste – U - (23 credite,  7 
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 - (158 credite, 35 unităţi de curs 
inclusiv: opţionale – A - 30 credite, 9 unităţi de curs; 2 stagii de practică - 21 
credite,  examenul  de  licenţă  –  9  credite)  –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  specialitatea  381.1  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. 

Accesul  la  continuarea  studiilor  –  Deţinătorii  diplomei  de  licenţă  în  domeniul  
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
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• 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  profil,  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 231 credite ECTS obligatorii pentru acest program. În 
anul universitar 2011 - 2012 probele se vor susţine la: disciplina fundamentală 
- Teoria generală a dreptului; Dreptul civil şi procesual civil.

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

Administrator de program – Doctor în drept, conferenţiar universitar, L. Dandara 

Programul de licenţă 381.1 Drept
Descriere generală

Diagrama structurală a programului cu indicarea creditelor

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

Anul I de studii 
F*.01.O.001 Istoria universală a dreptului 6
G.01.O.002 Teoria generală a dreptului 6
S.01.O.003 Sisteme electronice de calcul economic 5
F.01.O.004 Istoria şi teoria cooperaţiei de consum 2
U.01.O.005 Limba străină de afaceri(I) 5
U.01.O.006 Drept constituţional şi instituţii politice (I) 6
G.01.OE.007 Educaţie fizică(1)
F.02.O.008 Teorie economică 6
F.02.O.009 Drept privat roman 4
G.02.O.010 Baze de date şi sisteme expert 5
S.02.O.011 Limba străina  de afaceri (II) 4
S.02.O.012 Drept administrativ 6
F.02.O.013 Drept constituţional şi instituţii politice (II) 5
G.02.OE.014 Educaţie fizică    (II)  

 G.02.OE.015 Protecţia civilă
                           Total  credite anul I 60

Anul II de studii
U.03.O.016 Filozofie 4
F.03.O.017 Organele de ocrotire a normelor de drept 5
S.03.O.018 Drept civil: partea generală 6
S.03.O.019 Drept penal: partea generală 6
U.04.O.024 Protecţia juridică a drepturilor omului 5
S.04.O.025 Drept civil: drepturile reale 5
S.04.O.026 Dreptul muncii 6
S.04.O.027 Drept penal: partea specială 6
U.04.O.028 Management 4
Pachet 
S.03.A.020 Dreptul familiei 5
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S.03.A.021 Drept locativ
Pachet 
U.03.A.022 Cultura şi civilizaţia europeană 4
U.03.A.023 Culturologie
Pachet 
S.04.A.029 Dreptul mediului 4
S.04.A.030 Drept funciar

                           Total  credite anul II 60

Anul III de studii
S.05.O.031 Drept internaţional public 5
S.05.O.032 Drept civil: teoria obligaţiilor 6
S.05.O.033 Drept procesual civil(I) 5
S.05.O.034 Drept procesual penal (I) 5
S.05.O.035 Drept financiar 5
S.06.O.040 Drept procesual civil(II) 6
S.06.O.041 Drept procesual penal (II) 6
S.06.O.042 Drept civil: contracte speciale 6
S.06.O.043 Drept  fiscal 5
Modul
Pachet
U.05.A.036 Retorică 2
U.05.A.037 Bazele comunicării
Pachet
U.05.A.038 Etica profesională 2
U.05.A.039 Sociologia juridică
Modul
S.06.O.044 Notariatul 2
S.06.O.045 Avocatura 2
Pachet
S.06.A.046 Drept vamal 3
S.06.A.047 Dreptul transporturilor

Teză de curs la dreptul civil S.03.O.018,
S.04.O.025, S.05.O.032, S.06.O.042

Total  credite anul III 60
Anul IV de studii

S.07.O.048 Drept civil: succesiuni 4
S.07.O.049 Dreptul internaţional privat 4
S.07.O.050 Drept comercial 6
S.07.O.051 Dreptul comerţului internaţional 6
 Pachet
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S.07.A.052 Drept bancar şi valutar 4
S.07.A.053 Dreptul asigurărilor
Modul
Pachet
S.07.A.054 Dreptul proprietăţii intelectuale 4
S.07.A.055 Dreptul protecţiei sociale
Pachet
S.07.A.056 Criminalistica 2
S.07.A.057 Criminologia
S.08.AO.058 Practica de producţie 14
S.08.AO.059 Practica de licenţă 7

S.08.AO.060 Examen de licenţă la teoria generală a 
dreptului şi 3

S.08.AO.061 Examen de licenţă la drept civil şi procesual 
civil 3

S.08.AO.062 Susţinerea tezei de licenţă 3
Total  credite anul IV 60

Discipline la liberă alegere

Nr.d/o Denumirea unităţii de curs Nr. de credite 
ECTS

1 Introducere în specialitate
2 Limba română 8
3 Limba străină II 8
4 Sport şi educaţie fizică (secţii sportive)
5 Bazele cercetărilor ştiinţifice 1
6 Elemente de contabilitate 4
7 Economia întreprinderii 4
8 Integrare economică europeană 4
9 Comunicare în afaceri 2
10 Iniţierea afacerilor 2
11 Drept execuţional penal 2
12 Asistenţa juridică în unităţile economice 2
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Caracteristica  succintă  a 
disciplinelor de studii din planul de 

învăţământ la specialitatea 381.1 
Drept

Catedra Drept  şi activitate vamală

Istoria universala a dreptului
*FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-6

Scopul  studierii  disciplinei  „  Istoria  
universală  a  statului  şi  dreptului”  constă  în  
determinarea  genezei  constituirii  şi  dezvoltării  
mecanismului apariţiei statului şi a principalelor  
instituţii  juridice  la  diferite  popoare  în  diferite  
epoci.

Sarcinile.  Studiind  disciplina  studenţii  
urmează  să  obţină  anumite  cunoştinţe  şi  
deprinderi  referitoare  la  statele  dezvoltate,  
urmează să depisteze procesul de interacţiune şi  
sinteză  în  dreptul  contemporan,  să  poată  
determina  normele  de  drept  şi  formele  de  
guvernare cu caracter obiectiv, să poată analiza  
situaţia statului şi dreptului la etapa actuală. 

 Istoria  statului  şi  dreptului  în  
antichitate. Statul şi dreptul în  ţările Orientului  
Antic.  Istoria  statului  şi  dreptului  în  Grecia  
Antică.  Apariţia  şi  dezvoltarea  statului  şi  
dreptului  în  Roma  Antică.  Istoria  statului  şi  
dreptului în Evul Mediu. Dreptul feudal în ţările  
Europei  Occidentale.  Statul  şi  dreptul  feudal  în  
ţările Europei Centrale şi de Sud - Est. Statul şi  
dreptul  în  Califatul  Arab.  Istoria  statului  şi  
dreptului în epoca modernă. Statul şi dreptul în  
Anglia.  Statul  şi  dreptul  în  Statele  Unite  ale  
Americii,  America  Latină  şi  Franţa.  Statul  şi  
dreptul  în  Germania,  Rusia,  Japonia  şi  China.  
Istoria  statului  şi  dreptului  în  Epoca  
Contemporană.Istoria  statului  şi  dreptului  în  
Europa  Centrală  şi  de  Est,  Franţa,  Italia,  
Japonia  şi  Republica  Populară  Chineză.  
Constituirea  şi  dezvoltarea  sistemelor  de  drept  
contemporane.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Catrinici, lector superior

    *FO – discipline fundamentale    obligatorii; 
        GO - discipline  generale   obligatorii;
        GA - discipline  generale    opţionale; 
        UO -   discipline socio-umane    obligatorii;

        UA -  discipline  socio-umane opţionale; 

         SO - discipline  de specialitate    obligatorii;

         SA - discipline  de specialitate opţionale;

         L -   discipline la liberă alegere 
         C – anul de studii;
         S – semestru;
        Ex. – examen;
       Cr. – credite de studiu.

Teoria generală a dreptului
              FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-6 

Scopul  disciplinei  constă  în  a  scoate  în  
evidenţă  şi  însuşi  conceptul  teoretic  vizând  
dreptul ca ştiinţă, dreptul şi stat, norma juridică,  
izvoarele dreptului, principiile dreptului, funcţiile  
dreptului, aplicarea normelor juridice, realizarea  
dreptului,  interpretarea   normelor  de  drept,  
sistemul  dreptului,  raportul  juridic,  tehnica  
elaborării  normelor  juridice,  etc.  Având  un  
caracter introductiv Teoria generală a dreptului  
prin conţinutul său oferă  premisele conceptuale  
şi  metodologice   ale  iniţierii  studenţilor  în  
celelalte domenii ale jurisprudenţei, fiind definită  
şi ca un alfabet al juristului.

Sarcinile principale a disciplinei constă în  
cunoaşterea,  formularea şi  operarea termenilor  
juridici care sunt necesari şi utili pentru întreaga  
ştiinţă  a  dreptului;  însuşirea  şi  aplicarea  
concepţiilor ce fundamentează ştiinţa dreptului,  
plus  formarea  şi  dezvoltarea  de  competenţe  
profesionale.

Teoria  generală  a  dreptului.  Originea  
statului şi dreptului. Consideraţii generale despre  
stat.  Consideraţii  generale  despre  drept.  
Principiile  şi  funcţiile  dreptului.  Dreptul  în  
sistemul  reglementării relaţiilor sociale. Norma  
juridică.  Acţiunea  normei  juridice  în  timp  în  
spaţiu, asupra persoanelor. Izvoarele dreptului.

Raportul  juridic.  Sistemul  dreptului.  
Tehnica elaborării actelor normative.
Actul juridic. Răspunderea juridică. Legalitatea,  
ordinea legală şi  disciplina. Teorii şi curente în  
gândirea juridică.

Limba  de predare română şi  rusă.
 L. Ciubuc, dr.,  conf.  univ. 

Drept constituţional şi instituţii politice (I)
GO; C-I; S--I; Ex; Cr. -6

     Scopul. 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. 
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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.

Limba  de predare română şi  rusă.
V. Savva, asist. univ.

Drept privat roman
              FO; C-I; S-II; Ex; Cr.-4 

           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.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc, dr.,  conf.  univ.

Drept administrativ
                        FO;C-I;S-II;Ex;Cr.6 

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.  Subiectele  
dreptului administrativ.  Caracteristica generală  
a  autorităţilor  (organelor)  administraţiei  
publice.  Preşedintele  Republicii  Moldova.  
Guvernul.  Organele centrale de specialitate ale  
administraţiei  publice.  Autorităţile  
administraţiei  publice  locale.  Serviciul  public.  
Formele şi metodele de realizare a administraţiei  
publice.  Actele  administrative  ca  formă  
principală   în  administraţia  publică.  
Răspunderea  şi  procedura  în  dreptul  
administrativ.  Răspunderea  administrativă  
(contravenţională).  Esenţa  procedurilor  în  
cazurile  cu  privire  la  contravenţii.  Asigurarea  
legalităţii  şi  disciplinei  în  domeniul  
administraţiei  publice.  Contenciosul  
administrativ.  Administraţia  în  domeniul  
economic,  domeniul  social-cultural,  domeniul  
administrativ politic şi relaţiilor externe.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Cecan, lector superior

Introducere în specialitate
L; C-I; S- I; C.

Sarcina şi scopul studierii cursului  sunt  
studierea   activităţilor  juridice  în  organele  de  
drept, statutul juridic al organelor de ocrotire a  
normelor de drept, sistemul de drept şi legislaţia  
R.M.,  precum  şi  alte  activităţi  juridice  în  
organele  de  drept.  Studenţii  vor  însuşi  primele  
secrete profesionale: infrastructura universitară,  
formele de guvernare studenţească, specialităţile  
şi  specializările,  planurile  de  învăţământ,  
caracteristicile  de  calificare,  obligaţiunile  şi  
drepturile  sale  conform  Regulamentului  de  
desfăşurare a procesului de învăţământ.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc,  dr.,  conf.  univ.
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Drept constituţional şi instituţii politice 
(II)  

                        FO;C-I;S-II;Ex;Cr.6 
Scopul.  Cunoaşterea  normelor  de  drept  

constituţional şi a mecanismului de reglementare a  
relaţiilor  sociale  fundamentale  prin  intermediul  
acestor  norme  se  prezintă  destul  de  importantă  
pentru studenţii facultăţilor de drept, care trebuie  
să  cunoască  esenţa  şi  conţinutul  
constituţionalismului naţional, esenţa, condiţiile de  
existenţă şi forma statului contemporan, modul de  
exercitare  a  suveranităţii  de  către  deţinătorul  
acesteia,  principiile  democratice  de  organizare  şi  
activitate  a  autorităţilor  publice,  mecanismele  
juridice  de  garantare  a  drepturilor  şi  libertăţilor  
fundamentale ale omului şi cetăţeanului. 

Sarcinile.  Aceste cunoştinţe aranjate  într-un  
anumit  sistem  contribuie  la  însuşirea  de  către  
studenţi  a  temelor  menţionate  în  continuare.  
Materia  însuşită  va  contribui  la  cunoaşterea  
temeinică a ramurii respective de drept ceia ce va  
duce la formarea unui jurist cu o pregătire bună.

Instituţia   Ombudsmanului  în  RM.  Formele  şi  
mijloacele  de  exercitare  a  suveranităţii  naţionale.  
Dreptul  parlamentar.  Structura,  organizarea  şi  
funcţionarea  parlamentului.  Sistemul  funcţiilor  
Parlamentului. Instituţia şefului de stat. Atribuţiile  
Preşedintelui  RM  şi  actele  emise  în  vederea  
exercitării lor. Guvernul RM- autoritate executivă.  
Activitatea  jurisdicţională  în  Republica  Moldova.  
Organizarea,  structura  şi  competenţa  Curţii  
Constituţionale.  Organizarea  administrativă  a  
teritoriului

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr., conf. univ. 

Organele de ocrotire a normelor de drept
FO; C-II; S-III; Ex; Cr.-5

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.  Structura  şi  sistemul  disciplinei  
“Organele  de  ocrotire  a  normelor  de  drept”.  
Izvoarele legislative ale disciplinei “Organele de  
ocrotire  a  normelor  de  drept”.  Interacţiunea  
organelor  puterii  judecătoreşti  cu  organele  
puterii  legislative  şi  executive.  Principiul  
separării puterilor în stat la etapa actuală. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr., conf. univ. 

Drept civil: partea generală (I)
SO; C-II; S-III;Ex; Cr.-  6 

Scopul. Drept civil ocupă locul de frunte  
în  sistemul  de  drept  având  un  dublu  rol,  care  

reglementează  relaţii  private,  îndeosebi  cele  cu  
caracter patrimonial.
 Drept civil partea generala este disciplina care  
studiază  instituţiile  fundamentale  ale  Dreptului  
civil în special: Drept civil ca ramură de drept,  
izvoarele  şi  principiile,  raportul  juridic  civil  şi  
subiecţii de drept civil. 

Sarcina  principală  a  disciplinei  Drept  
civil:  partea  generală  (I)  ţine  de  studierea  
procesului  de  reglementare  juridică  a  relaţiilor  
sociale  patrimoniale  şi  nepatrimoniale  apărute  
între peroane fizice şi persoanele juridice apărute  
pe  poziţie  de  egalitate  juridică.  Noţiuni  
introductive  privind  dreptul  privat  .  
Caracteristica  generală  a  dreptului  civil  ca  
ramură  de  drept.  Izvoarele  dreptului  civil.  
Raportul juridic civil. Obiectele raportului juridic  
civil.  Persoana  fizică  –  subiect  individual  de  
drept  civil.  Identificarea  persoanei  fizice.  
Persoana juridică – subiect colectiv de drept civil.  
Înfiinţarea  persoanei  juridice.  Funcţionarea  
persoanei juridice. Încetarea activităţii persoanei  
juridice. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr.,  conf.  univ.

Drept penal: partea generală 
SO; C-II; S-III;Ex; Cr.-  6 

Scopul.   Dreptul  penal  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.  Calificarea  
infracţiunilor

Limba  de predare română şi  rusă.
T. Osoianu, dr.,  conf.  univ.
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Dreptul familiei
SA; C-II; S-III;Ex; Cr.-  5 

Scopul  disciplinei  Dreptului  familiei 
constă  în  formarea  cunoştinţelor  teoretice  şi  
deprindelor  practice  în  domeniu  reglementării  
raporturilor juridice familiale.  

Sarcinile disciplinei constau în formarea  
competenţilor  studenţilor  privind  următoarele  
instituţii  juridice:  căsătoria,  drepturile  şi  
obligaţiile  soţilor,  adopţia,  drepturile  copilului.  
Noţiunea,  metoda  şi  obiectul  reglementări  
dreptului  familiei.  Principiile  dreptului  familiei.  
Izvoarele  de  drept  şi  evoluţia  dreptului  
familiei .Raporturile juridice familiale.
Căsătoria  şi  reglementarea  ei  juridică.  
Drepturile  şi  obligaţiile  personale  
nepatrimoniale  ale  soţilor.  Drepturile  şi  
obligaţiile  patrimoniale  ale  soţilor.  Încetarea  
căsătoriei.  Relaţiile  juridice  dintre  părinţi  şi  
copii.  Obligaţia  de  întreţinere  dinte  părinţi  şi  
copii. Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii  
soţi.  Obligaţia de întreţinere dintre alţi  membri  
ai  familiei.  Executarea  întreţinerii.  Adopţia.  
Educarea copiilor rămaşi fără grija părintească.  
Atribuţiile  organelor  de  drept  din  domeniul  
apărării drepturilor şi intereselor subiectelor de  
drept familial. Reglementarea relaţiilor familiale  
cu elemente de extraneitate.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Cecan, lector superior

Protecţia juridică a drepturilor omului
UO;C-II;S-IV;Ex;Cr.-5

Scopul  cursului  „Protecţia  juridică  a  
drepturilor omului ” este realizarea şi verificarea  
formelor şi metodelor de asigurare şi protejare a  
drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale.  
Studierea legislaţiei în vigoare privind drepturile  
şi libertăţilor fundamentale ale omului, studierea  
practicii  activităţii  organelor  reprezentative,  
executive,  judiciare,  precum  şi  a  activităţii  
Centrului pentru drepturile omului. Conceptul de  
drepturi ale omului. Dimensiunea internaţională  
a  drepturilor  omului  (cadrul  normativ,  cadrul  
instituţional).  Drepturile  omului  şi  ale  
cetăţeanului în Republica Moldova. Mijloacele de  
apărare,  garantare  şi  asigurare  a  respectării  
drepturilor omului şi ale cetăţeanului.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc, dr.,   conf.  univ.

Drept civil: drepturile reale 
SO; C-II;S-IV;Ex;Cr.-5 

Scopul  şi  sarcinile  disciplinei  consta  în  
formarea  şi  dezvoltarea  competenţilor  
studenţilor în domeniu raporturilor civile reale,  
în special privind  dreptul de proprietate şi alte  
drepturile  reale,  modalităţile  de  dobândire  
pierdere şi apărare a dreptului şi altor drepturi  
reale. 

Sarcina  principală  este  să  posede  
cunoştinţele  teoretice  privind  natura  juridică  a  
drepturilor reale, să determine obiectul de studiu  
al  drepturilor  reale  principale  reglementate  în  
Codul Civil.

 Posesia.  Noţiuni  şi  caractere  juridice  a  
dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate  
privată.  Dreptul  de  proprietate  publică.  
Modalităţile  de  dobândire  a  dreptului  de  
proprietate. Limitele de exercitare a dreptului de  
proprietate.  Dreptul  asupra  proprietăţii  altuia.  
Dreptul de uzufruct. Dreptul de uz şi de abitaţie.  
Dreptul  de  servitute.  Dreptul  de  superficie.  
Apărarea  dreptului  de  proprietate  şi  altor  
drepturi reale. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr.,   conf.  univ.

Dreptul muncii
SO; C-II;S-IV;Ex;Cr.-6

Scopul  prioritar  a  disciplinei  Dreptul  
Muncii  şi  Asistenţei  sociale  constă  în  formarea  
cunoştinţelor teoretice şi deprindelor practice de  
aplicare  a  normelor  juridice  în  raporturile  în  
domeniu raporturilor juridice de munca

Sarcinile  disciplinei  sunt:  să  determine  
obiectul  de  studiu  al  disciplinei;  să  definească  
conceptele dreptului muncii şi asistenţei sociale;  
să cunoască particularităţile aplicării  legislaţiei  
muncii în timp, spaţiu şi asupra persoanelor; să  
distingă ramura dreptului muncii şi a dreptului  
asistenţei sociale de alte ramuri de drept.

Dreptul  muncii  ca  ramură a  sistemului  
naţional de drept. Izvoarele dreptului muncii.

Principiile dreptului muncii. Raporturile  
juridice  de  muncă.  Subiectele  dreptului  muncii.  
Parteneriatul  social  în sfera muncii.  Contractul  
colectiv  de  muncă  şi  convenţia  colectivă.  
Contractul individual de muncă.

Timpul  de  muncă  şi  de  odihnă.  
Salarizarea. Protecţia muncii. Disciplina muncii  
şi  răspunderea  disciplinară.  Răspunderea  
materială în dreptul muncii. Jurisdicţia muncii.  
Supravegherea  şi  controlul  asupra  respectării  
legislaţiei muncii. Asigurările sociale. Dreptul la  
pensie.  Indemnizaţiile  familiale.  Asigurarea  de  
sănătate. Asistenţa socială.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Catrinici, lector superior

             Drept penal: partea specială
SO; C-II;S-IV;Ex;Cr.-6

Scopul.  Dreptul  penal  este  evident  o  
ştiinţă  întrucât  ea  cuprinde  un  sistem  de  
cunoaştere  referitoare  la  fenomenele  juridico-
penale,  exprimate  în  concepţiile,  teoriile  ideile,  
principiile,  destinate  să  exprime  şi  să  
fundamenteze scopul şi sarcinile dreptului penal,  
să  elaboreze  mijloace  juridice  de  prevenire  şi  
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combatere a fenomenului infracţional cu ajutorul  
dreptului penal.

Sarcinile  disciplinei  sunt:  să  se  
definească  noţiunea  de  parte  specială  a  
Dreptului  penal,  să   determine  necesitatea  şi  
importanţa  cunoaşterii  părţii  speciale  al  
Dreptului  penal,  să   determine  sistemul  părţii  
speciale  al  Dreptului  penal,  să  se  identifice  
temeiurile răspunderii, să  cunoască sancţiunile  
penale, să  definească calificarea infracţiunilor.  

Caracterizarea generală a părţii speciale  
a  dreptului  penal.  Infracţiuni  contra  păcii  şi  
securităţii  omenirii,  infracţiuni  de  război.  
Infracţiuni  contra vieţii  şi  securităţii  persoanei.  
Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii  
persoanei.  Infracţiuni  privind  viaţa  sexuală.  
Infracţiuni contra drepturilor politice, la muncă  
şi  contra  altor  drepturi  constituţionale  ale  
cetăţenilor.  Infracţiuni  contra  patrimoniului.  
Infracţiuni  contra  familiei  şi  minorului.  
Infracţiuni contra sănătăţii publice şi conveţuirii  
sociale.  Infracţiuni  ecologice.  Infracţiuni  
economice. Infracţiuni în domeniul informaticii.  
Infracţiuni  în  domeniul  transportului  -  
Infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii  
publice.  Infracţiuni  contra  justiţiei.  Infracţiuni  
săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere.  
Infracţiuni  săvârşite  de  persoanele  care  
gestionează organizaţiile comerciale, obşteşti sau  
alte  organizaţii  nestatale.  Infracţiuni  contra  
autorităţilor  publice  şi  a  securităţii  de  stat.  
Infracţiuni militare.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Cecan, lector superior

Dreptul mediului
SA; C-II; S-IV; Ex; Cr.-4

Sarcinile  cursului  “Dreptul  mediului  ”  
constau  în  studierea  instrumentelor  utilizate:  
dispoziţii  legislative,  în  special  directive  fixând  
normele  de   calitate de  mediu:  niveluri  de  
poluare;  norme  aplicabile  procedurilor  
industriale  :norme  de  emisii,  de  conceptie,  de  
exploatare;  norme  aplicabile  produselor  ,limite  
de concentratie sau de emisie pentru un produs  
dat; programe de acţiune în favoarea protecţiei  
mediului; programe de ajutor financiar.     

 Obiectivele cursului: protecţia mediului;  
ameliorarea  calităţii  sale;  protecţia  sănătăţii  
publice;  utilizarea  prudenta  si  raţională  a  
resurselor  naturale;  promovarea  masurilor  Ia  
nivel  internaţional  privind  rezolvarea  
problemelor mediului de dimensiuni regionale si  
mondiale .

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Catrinici, lector superior

            Drept internaţional public
SO; C-III;S-V;Ex;Cr.-5

Scopul  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  de  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.

Noţiunea  şi  particularităţile  dreptului  
internaţional.  Izvoarele  dreptului  
internaţional.  Principiile  fundamentale  ale  
dreptului  internaţional.  Subiectele  dreptului  
internaţional.  Teritoriul  în  dreptul  
internaţional.  Populaţia  în  dreptul  
internaţional.  Dreptul  tratatelor.  
Organizaţiile  internaţionale.  Mijloacele  de  
soluţionare  paşnică  a  diferendelor  
internaţionale.  Dreptul  internaţional  al  
drepturilor omului.

Limba  de predare română şi  rusă.
                                           L. Ciubuc, dr.,  conf.  univ.

Drept civil: teoria obligaţiilor
SO; C-III;S-V;Ex;Cr.-6 

Scopul  şi sarcinile Drept civil: obligaţii  
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. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr.,  conf.  univ.

Drept procesual civil (I)
SO; C-III;S-V;Ex;Cr.-5

Scopul  şi  sarcinile  disciplinei  Drept  
procesual civil constă în formarea şi dezvoltarea  
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competenţilor  studenţilor  în  domeniu  
raporturilor  procesual  civile,  în  special  vizând  
următoarele  instituţii  juridice  procesual  civile:  
raportul  juridic  procesual  civil,  acţiunea  civilă,  
cheltuielile de judecată termenii procesuali civili,  
temenele şi actele procesual civile, reprezentarea  
procesual  civile,  probele  şi  probaţiunea  în  
Dreptul procesual civil.

Obiectul,  metoda  şi   sistemul  dreptului  
procesual  civil.  Principiile  dreptului  procesual  
civil.  Raporturile  juridice   procesual  civil.  
Componenţa  generală  a  instanţelor  
judecătoreşti.  Componenţa  jurisdicţională  a  
instanţelor  judecătoreşti  .  Părţile  în  procesul  
civil.  Participarea  intervenienţilor  la  procesul  
civil. Participarea procurorului la procesul civil.  
Participarea  la  proces  a  autorităţilor  publice,  
organizaţiilor  şi  persoanelor  fizice  pentru  
apărarea  drepturilor  şi  intereselor  altor  
persoane.  Reprezentarea  judiciară  în  procesul  
civil.  Actele  de  procedură  şi  termenele  
procedurale.  Cheltuielile  de  judecată.  Acţiunea  
civilă. Probaţiunea şi probele. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr.,  conf.  univ.

Drept procesual  penal (I)
SO; C-III;S-V;Ex;Cr.-5 

Scopul programei analitice al 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.  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.  

Limba  de predare română şi  rusă.
T. Osoianu, dr. , conf.  univ. 

Drept financiar 
SO; C-III;S-V;Ex;Cr.-5 

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  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. 

Noţiuni introductive în studiul dreptului  
financiar.  Teoria  generală  a  bugetului  de  stat.  
Procedura bugetului de stat. Veniturile bugetului  
de  stat.  Cheltuielile  bugetului  de  stat.  Bugetul  
asigurărilor  sociale  de  stat.  Bugetele  unităţilor  
administrativ  -  teritoriale.  Fondurile  
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
Datoria şi garanţia de stat. Controlul financiar.
Dreptul  fiscal  şi  legislaţia  fiscală.  Teoria  
generală privind impozitele şi taxele. Executarea  
obligaţiei fiscale. Procedura  executării  
silite a obligaţiei fiscale. Reglementarea juridică  
a impozitului pe venit a persoanelor ce practică  
activitatea  de  antreprenoriat.  Impozitul  pe  
venituri  persoanelor  fizice  ce  nu  practică  
activitatea  de  antreprenoriat.  Impunerea  
veniturilor  din  circulaţia  averii.  Reglementarea  
juridică  a  impozitelor  indirecte.  Impozitul  pe  
bunurile  imobiliare.  Taxele  percepute  în  fondul  
rutier. Regimul juridic al taxelor locale. Regimul  
juridic  al  taxelor  pentru  resursele  naturale.  
Administrarea fiscală.

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Cunicica, lector superior.

Drept procesual civil (II)
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-6                      

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

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr. , conf.  univ.

Drept procesual penal (II)
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-6 

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

Limba  de predare română şi  rusă.
T. Osoianu, dr.,  conf. univ.

Drept civil: contracte speciale 
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-6 

  
Scopul disciplinei:  Drept civil: contracte  

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.
Contractul de vânzare – cumpărare . Contractul  
de schimb. Contractul de donaţie. Contractul de  
rentă.  Contractul  de  înstrăinarea  a  bunului  cu  
condiţia  întreţinerii  pe  viaţă.  Contractul  de  
locaţiune.  Contractul  de  arendă.  Contractul  de  
închiriere  a  spaţiului  locativ.  Contractul  de  

leasing. Contractul de concesiune. Contractul de  
antrepriză.  Contractul  de  transport.  Contractul  
de  expediţie.  Contractul  de  mandat.  Contractul  
de comision. Contactul de depozit. Contractul de  
servicii  turistice.  Contractul  de  activitate  
comună. Contractul de administrarea fiduciară.  
Reglementarea  juridică  a  raporturilor  de  
decontări,  credit  şi  cont  bancar.  Contractul  de  
împrumut. Contractul de factoring. Contractul de  
asigurare. Contractul de franchising. 

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Cunicica, lector superior

Drept  fiscal
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-5

Sarcinile  cursului   “Drept  fiscal”  sunt  
studierea  noţiunilor  specifice  dreptului  fiscal.  
Sistemul  fiscal,  categoriile  de  impozite  şi  taxe.  
Procedura fiscală. Procedura formării bugetului,  
însuşirea metodelor de prognozare şi colectare a  
veniturilor  bugetare,  de  administrare  a  
finanţelor publice.

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Cunicica, lector superior

Notariatul
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-2 

Scopul.  Notariatul  este  o  instituţie  
publică  de  drept  obligată  să  asigure  ocrotirea  
drepturilor şi intereselor legate ale persoanelor şi  
statului  prin  îndeplinirea  de  acte  notariale  în  
numele R. Moldova.

Sarcina principală a disciplinei constă în  
studierea  principiilor  pe  care  se  bazează  
activitatea  notarială,  organizarea  activităţii  
notariale  competenţa  drepturile  şi  obligaţiile  
notarului,  aspecte  economico  -  financiare  ale  
activităţii notariale, precum şi stabilirea locului  
pe care îl ocupă notariatul în sistemul de drept.
 Noţiuni generale despre notariat. Notariatul în  
sistemul  organelor  de  drept.  Organizarea  
activităţii  notariale  în  R.  Moldova.  Drepturile,  
obligaţiile  şi  răspunderea  notarului.  Regulile  
generale  de  îndeplinire  a  actelor  notariale.  
Aspecte  economico  -  financiare  ale  activităţi  
notariale.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Cecan, lector superior

Avocatura
SO; C-III;S-VI;Ex;Cr.-2          

Scopul  şi  sarcinile  cursului  „Avocatura”  
constă în familiarizarea studenţilor cu direcţiile  
principale şi tipurile de activitate ale avocaturii.

Rolul avocaturii în sistemul organelor de  
ocrotire a normelor de drept; direcţiile principale  
şi  tipurile  de  activitate  ale  avocaturii;  
participarea avocatului în cauze penale, civile şi  
administrative deontologia profesiei de avocat.

Limba  de predare română şi  rusă.
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L. Ciubuc, dr., conf. univ. 

Drept vamal 
SA; C-III;S-VI;Ex;Cr.-3 

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. 
Dreptul vamal – ramură a sistemului de drept.  
Subiecţii dreptului vamal. Politica vamală - parte  
componentă  a  politicii  fiscal-comerciale  a  
statului. Reglementarea tarifară a operaţiunilor  
de  import-export.  Reglementarea  netarifară  a  
operaţiunilor  de  import-export.  Metodele  
determinării  valorii  mărfii  în  vamă.  
Reglementarea  juridică  a  trecerii  mărfurilor  şi  
mijloacelor de transport peste frontiera vamală  
a  Republicii  Moldova.  Destinaţiile  vamale.  
Vămuirea  mărfurilor  de  import-export.  
Controlul  vamal.  Drepturile  de  import  şi  de  
export.  Reglementarea  juridică  a  trecerii  
mărfurilor  şi  mijloacelor  de  transport  peste  
frontiera vamală a Republicii Moldova de către  
persoanele  fizice.  Răspunderea  juridică  în  
domeniul activităţii vamale.

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Cunicica, lector superior

Dreptul transporturilor 
SA; C-III;S-VI;Ex;Cr.-3 

Scopul  şi  sarcinile  disciplinei   Dreptului  
transporturilor  are  la  bază  studierea  
mecanismelor  de  formare  şi  realizare  a  
contractelor  de  transport  ce   incorporează  
ansamblul  normelor  juridice  ce  reglementează  
activitatea  profesională  organizată  de  cărăuşi,  
cu  vehicule  corespunzătoare,  pentru  a  deplasa,  
pe  baze  contractuale  şi  în  condiţii  legale,  
persoane  şi  sau  bunuri.  Cunoştinţele  date  sunt  
deosebit  de  necesare  deoarece  cadrul  juridic  în  
acest  domeniu  este  destul  de  vast  şi  variat,  cu  
diferite particularităţi  în funcţie de categoria de  
transport.  Noţiuni  introductive  privind  dreptul  
transporturilor.  Transporturile  rutiere.  
Contractul de expediţie a mărfurilor. Asigurările  
în transporturi.

Limba  de predare română şi  rusă.
D. Furtună, asistent univ.

             

Drept civil: succesiuni
SO; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4 

Scopul disciplinei Drept civil:  succesiuni  
este  formarea  cunoştinţelor  teoretice  şi  
deprindelor  practice  în  domeniu  raporturilor  
juridice succesorale. 

Sarcinile disciplinei constau în formarea  
şi  dezvoltarea competenţilor studenţilor privind  
următoarele  instituţiilor  juridice:  raportul  
succesoral,  succesiunea  testamentară  şi  
succesiunea legală. 
Modurile  de  transmitere  şi  dobândire  a  
moştenirii.  Transmisiunea  succesorală  
testamentară.  Modalităţile  de  protecţie  a  unor  
moştenitori. Transmiterea succesorală legală.
Opţiunea  succesorală  şi  patrimoniu  succesoral.  
Răspunderea succesorală faşă de creditori celui  
ce  lasă  moştenirea.  Confirmarea  dreptului  de  
moştenire şi partajarea moştenirii. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr. , conf.  univ.
              

  
Drept internaţional privat

SO; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4
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. 
Dreptul  internaţional  privat:  noţiune,  natura  
juridică.  Norma conflictuală, conflictele  de legi.  
Persoana fizică  în  dreptul  internaţional  privat.  
Persoana juridică în dreptul internaţional privat.  
Conflictele  de jurisdicţii.  Procedura de judecată  
în  procesele  de  drept  internaţional  privat.  
Normele  conflictuale   privind  starea  civilă  a  
persoanei fizice. Norme conflictuale în domeniul  
raporturilor  de  familie.  Normele conflictuale în  
materia succesiunii.
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Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc, dr. ,   conf.  univ.

Drept comercial
SO; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-6 

      Scopul  Dreptului  comercial  
constă  în  studierea  ansamblului  normelor  
juridice  care  reglementează  activitatea  
economică  aducătoare  de  profit  a  
întreprinzătorilor  persoanei  fizice  şi  persoane  
juridice,   precum  şi  statutul  juridic  al  
întreprinzătorilor.

      Sarcina principală a disciplinei constă  
în  formarea  şi  dezvoltarea  competenţilor  
studenţilor  privind  formarea  următoarelor  
instituţii  juridice:  subiecţii  activităţii  de  
întreprinzător,  reglementarea  juridică  a  
activităţii  de  întreprinzător,  exercitarea  
activităţii  de  întreprinzător  de  către  peroane  
fizice,  regimul  organizatorico  –juridic  al  
întreprinzătorilor  cu  personalitate  juridică,  
contractele comerciale. 
Noţiuni introductive privind  dreptul comercial.  
Activitatea  de  întreprinzător.  Reglementarea  
juridică a activităţii de întreprinzător.  Subiectele  
dreptului comercial.  Noţiunea şi reglementarea  
persoanelor  juridice  cu  scop  lucrativ.  
Constituirea  persoanelor  juridice  cu  scop  
lucrativ.  Funcţionarea  persoanelor  juridice  cu  
scop  lucrativ.  Regimul  juridic  şi  componenţa  
patrimoniului  persoanelor  juridice  cu  scop  
lucrativ.  Reorganizarea  persoanelor  juridice  cu  
scop  lucrativ.  Dizolvarea  şi  lichidarea  
persoanelor  juridice  cu  scop  lucrativ.  
Reglementarea juridică a unor activităţi inerente  
activităţii de întreprinzător. Insolvabilitatea. 
Societatea  în  nume  colectiv  şi  societatea  în  
comandită. Societatea cu răspundere limitată. 
Societatea  pe  acţiuni.  Societăţile  cooperatiste  
(cooperativa  de  consum,  cooperativa  de  
producţie şi cooperativa de întreprinzător). 
Întreprinderea de stat şi municipală. Structuri şi  
uniuni de persoane juridice. Societăţi comerciale  
cu  statut  juridic  special.  Particularităţile  
constituirii  şi  funcţionării  întreprinderilor  cu  
investiţii  străine,  a  microîntreprinderilor  şi  
întreprinderilor mici. Regimul juridic al zonelor  
libere  în  Moldova  şi  în  dreptul  comparat  
.Titlurile de credit (cambia şi biletul la ordin). 
Obligaţiile  comerciale.  Contractul  de  vânzare  
cumpărare  comercială.  Contractul  de  mandat  
comercial. Contractul de comision. Contractul de  
locaţiune.  Contractul  de  arendă.  Contractul  de  
leasing. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr., conf.  univ.

Dreptul comerţului internaţional 
SO; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-6 

Scopul  disciplinei  ţine  de  studierea 
diversificării  relaţiilor  dintre  state,  în  cele  mai  
variate  domenii  de  activitate  în  economie,  
comerţ,   cooperare  de  producţie,  cercetare  
ştiinţifică  şi  tehnică,  învăţământ,  cultură  şi  
ocrotirea  sănătăţii,  finanţe  şi  asigurări,  
probleme  militare,  protejarea  mediului  şi  
păstrarea echilibrului ecologic.

Sarcina  principală  al  disciplinei  
Dreptului  comerţului  internaţional  ţine  de  
studierea raporturilor ce se  stabilesc în cadrul  
societăţii internaţionale, de relaţiile de cooperare  
şi colaborare în plan ştiinţific, economic, cultural  
dintre  state  şi  organizaţiile  internaţionale,  
shimbului  de  valori  şi  cunoştinţe,  etc.  Aceste  
cunoştinţe aranjate  într-un sistem contribuie la  
însuşirea  de  către  studenţi  a  modulelor  
menţionate  în  continuare.  Materia  însuşită  va  
contribui  la cunoaşterea temeinică a disciplinei  
respective, fapt ce va duce la prestarea calitativă  
de  cunoştinţe  juridice  în  activitatea  practică.

Caracteristica  Dreptului  Comerţului  
Internaţional.   Concept.   Particularităţi.  
Subiecţii  raportului  juridic  de  comerţ  
internaţional.  Contractul  de  Comerţ  
Internaţional.  Formarea contractelor de comerţ  
internaţional.  Conţinutul şi  efectele contractului  
de comerţ internaţional. Soluţionarea litigiilor ce  
apar  din  contractele  de  comerţ  internaţional.  
Intermedierea  şi  contractele  comerciale  de  
intermediere  în  comerţul  internaţional.  
Contractul  de  vânzare  –internaţională   a  
mărfurilor.  Contractul  internaţional  de  
asigurare. Contractul de transport internaţional.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc, dr.,  conf.  univ.

Drept bancar şi valutar
SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4 

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.  
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Reglementarea  juridică  a  traficului  de  plăţi.  
Operaţiuni  bancare  active.  Regimul  juridic  al  
operaţiunilor  valutare  ale  băncilor  comerciale.  
Regimul  juridic  al  operaţiunilor  bancare  cu  
titluri de valoare.

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Cunicica, lector superior

Dreptul asigurărilor
SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4 

Scopul  studierii  disciplinei  „Dreptul  
asigurărilor” constă în familiarizarea studenţilor  
cu  principiile  ce  guvernează  activitatea  de  
asigurare. Sunt analizate: terminologia specifică  
operaţiunilor de asigurare şi a entităţilor care le  
exercită; particularităţile activităţii de asigurare  
şi  participanţii  la  aceasta;  constituirea,  
organizarea, funcţionarea şi încetarea existenţei  
societăţilor  comerciale  de  asigurare  şi  a  
societăţilor  mutuale  de  asigurare;  constituirea,  
organizarea  şi  funcţionarea  principalilor  
intermediari în asigurări (agenţii de asigurare şi  
brokerii  de  asigurare);  regimul  juridic  al  
societăţilor  de  asigurare  aflate  în  dificultate  
financiară;  contractul  de  asigurare  (regulile  
generale); asigurarea de bunuri; asigurarea de  
persoane; asigurările  de credite; asigurările  de  
garanţii  şi  riscuri  financiare;  asigurarea  de  
răspundere  civilă;  asigurarea  medicală;  
asigurarea obligatorie şi  asigurarea obligatorie  
a locuinţelor.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara dr., conf. univ. 

Dreptul proprietăţii intelectuale
SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4 

Scopul  cursului  constă  n  studierea  
normelor  juridice  care  reglementează  relaţii  
sociale  în  cadrul  creării  şi  folosirii  rezultatelor  
activităţii  intelectuale  a oamenilor.  Ele  cuprind  
reglementările  în  materia  drepturilor  de  
proprietate intelectuală, a dreptului de autor şi a  
drepturilor conexe. 

Studenţii însuşesc reglementările interne  
şi  internaţionale  cu  privire  la  proprietatea  
intelectuală  şi  obţin  deprinderi  de  a  le  aplica  
corect  în soluţionarea problemelor practice şi în  
activitatea ştiinţifică.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Ciubuc, conf. univ., dr.

 
Dreptul protecţiei sociale

SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-4            
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. 

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara,  dr., conf. univ. 

 Criminalistica 
SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-2 

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. 

Limba  de predare română şi  rusă.
T. Osoianu, dr.,  conf.  univ.  

Criminologia
SA; C-IV;S-VII;Ex;Cr.-2 

Sarcinile  cursului  „Criminologia”  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 criminalitatea  
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reală,  aparentă  şi  legală.  Viziunea  sistemică  
asupra  fenomenului  criminalităţii  permite  
sesizarea  relaţiilor  dintre  elementele  
componente-crimă  şi  criminal,  
intercondiţionarea lor.

Limba  de predare română şi  rusă.
T. Osoianu, dr., conf. univ. 

Bazele cercetărilor ştiinţifice
L; C-II; S-III; Cr.-1

                Obiectivele cursului sunt axate pe  
cunoaşterea  şi  generalizarea  ideilor  privind  
ştiinţa  ca  factor  de  producere,  definirea  şi  
identificarea structurii ştiinţei şi metodologiei şi  
cercetărilor  ştiinţifice,  domeniile  de  cercetare  
ştiinţifică.
Studenţii  vor  fi  în  stare  să  argumenteze  
necesitatea planificării cercetărilor ştiinţifice; să  
formuleze tema de cercetare, ipoteza de bază şi  
sarcinile, să elaboreze metodica de cercetare, să  
sistematizeze  materialul  bibliografic  şi  faptic  
conform temei selectate,  să formuleze rezultatul  
cercetării şi recomandările reieşite din cercetare.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara, dr., conf. univ. 

Drept execuţional penal
L; C-IV; S-VII; Ex; Cr-2

Sarcinile cursului  analizează problemele  
executării  obligaţiilor,  criteriile  executării  
cuvenite,  precum  şi  mecanismele  juridice  ale  
garanţiilor  personale  de  executare  cuvenită  a  
acestora. 

Cursul are menirea de a repeta la  
un  nivel  teoretic  mai  înalt  şi  de  a  aprofunda  
cunoştinţele studenţilor în problemele executării  
cuvenite  a  obligaţiilor,  precum  şi  în  specificul  
mecanismelor juridice de garanţii personale ale  
executării obligaţiilor.

Limba  de predare română şi  rusă.
L.  Cecan, lector superior 

Asistenţa juridică în unităţile economice
L; C-IV; S-VII; Ex; Cr-2

Sarcinile  disciplinei   constau  în  analiza  
tehnică de negociere, specificul negocierii, fie în  
echipă, fie individual. Indicaţii metodice privind  
managementul  unei  echipe  de  negociatori.  
Analiza  tehnică  de  perfectare  a  contractelor  
economice.  Riscurile  care  pot  apărea  la  
încheierea  contractului  şi  evitarea  acestora.  
Structura contractului tinînd seama de specificul  
unităţilor  economice  –  părţi  ale  contractului.  
Prezentarea  intereselor  unităţilor  economice  în  
faţa  instanţelor  judecătoreşti,  consultarea  
personalului.

Limba  de predare română şi  rusă.
L. Dandara,  dr., conf. univ. 

Catedra Economie şi administrare

Istoria şi teoria cooperaţiei de         consum
FO; C-I; S-I; Ex; Cr.-2

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 consum în Republica Moldova în secolul XXI.  
Alianţa Cooperatistă Internaţională

Limba  de predare română şi  rusă.
E. Graur, dr., conf. univ. 

Teoria economicã
FO; C-I ;S-II; Ex;Cr.-6

Scopul şi sarcinile disciplinei: Teoria Economică  
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. 
Obiectivele. 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  
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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. 

Introducere în Teoria economică. Activitatea  
economică.  Nevoi şi resurse. Agenţii economici şi  
proprietatea. Economia de piaţă contemporană.  
Cererea  şi  oferta.  Comportamentul  
consumatorului.  Comportamentul  
producătorului  Costurile  de  producţie  şi  
maximizarea  profitului.  Concurenţa  şi  preţul.  
Formarea  preţurilor  pe  diferite  pieţe  
concurenţiale. Piaţa muncii şi salariul. Dobânda,  
renta, profitul.

Limba  de predare română şi  rusă.
     C. Tcaciuc, dr., conf. univ.

Management
UO; C-II; S-IV; Ex; Cr-4

Scopul  şi  sarcinile  cursului  constau  în  
abordarea  conceptului de management şi locul  
acestuia în sistemul ştiinţelor economice, evoluţia  
practicii  şi  gândirii  manageriale  în  condiţii  
concurenţiale,   procesul  managerial  fiind  
reflectat prin funcţiile sale de bază, metodele şi  
tehnicile de conducere, principiile de organizare  
a personalului,  formarea echipelor de muncă şi  
crearea  condiţiilor  favorabile  pentru  activitate.  
Scopul  este  de  a  antrena  studentul  în  lumea  
administrării  eficiente  a  oricărei  activităţi  şi  
vieţii personale. 

Limba  de predare română şi  rusă.
R. Lăpuşin, dr., conf. univ. 

Economia întreprinderii
 L; C-II; S-III; Ex; Cr.--4

Sarcina  cursului   se  axează  pe  studierea  
teoriei şi practicii activităţii economice în strânsă  
legătură  cu  exigenţele  fundamentării  şi  luării  
deciziilor  în  vederea  funcţionării  eficiente  a  
întreprinderii.  El  include  studiul  formelor  
organizatorice,  funcţiilor,  problemelor  
acumulării  şi  utilizări  eficiente  a  resurselor  în  
scopul  desfăşurării  activităţii  economice  a  
întreprinderii  cu un rezultat economic  maxim. 
Cursul  are  drept  obiectiv  general  formarea  

gândirii  economice  contemporane,  studiază  
mărimile  globale  dintr-o  economie,  numite  
agregate,  interdependenţele  dintre  diferite  
variabile  globale  ale  economiei  şi  sistemul  
economic  în  totalitatea  sa,  principiile  
funcţionării economiei naţionale ca un tot unitar.  
Cele  mai  importante  categorii  studiate  sunt:  
nivelul  general  al  preţurilor,  oferta  şi  cererea  
agregată, venitul naţional, ocuparea şi şomajul,  
inflaţia  şi  masa  monetară,  deficitul  bugetar  şi  
datoria  publică,  balanţa  de  plăţi  externe,  
tendinţele dominante în dezvoltarea economiei.

Limba  de predare română şi  rusă.
C. Melinte , dr., conf. univ. 

Integrarea economică europeană
L; C-III; S-V; EX; Cr-4

Scopul  şi  sarcina  cursului  constă  în  
studierea  potenţialul  economic  european  în  
dezvoltare,  evoluţia  procesului  integrării  
europene,  precum  şi  politicile  adecvate  de  
rediminsionare  şi  reajustare  structurală  a  
economiei  Republicii  Moldova  conform 
standartelor internaţionale.

Limba  de predare română şi  rusă.
V. Gavriliţă, dr., conf. univ. 

Iniţierea  afacerilor
L; C-IV; S-VII; Ex; Cr.- 2

Scopul şi sarcinile  cursului  „Iniţierea în  
afaceri” este de a motiva şi de a susţine studentul  
în  dezvoltarea  iniţiativei  de  întreprinzător  şi  
oferirea  suportului  informaţional  pentru  
studierea  aprofundată  a  bazei  
antreprenoriatului,  precum  şi  formarea  
competenţelor  şi  abilităţilor   de  creare  şi  
administrare a afacerii proprii. 

 Acest curs de lecţii dă posibilitatea de a  
motiva studentul pentru iniţierea afacerii şi vine  
cu propuneri concrete creând un cadru teoretico-
practic  pentru  formarea  cunoştinţelor.  Astfel,  
cursul „Iniţierea afacerii ” are scopul de a forma  
studentului   competenţe  în   iniţierea  şi  
gestionarea afacerii proprii.

Limba  de predare română şi  rusă.
C. Melinte , dr., conf. univ. 

Catedra Limbi moderne şi  comunicare

Limba engleza de afaceri (I)
GO; C-I; S--I; Ex; Cr. -5

Scopul şi sarcinile disciplinei :   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.
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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.

A. Sajin, lector superior  

Limba franceză de afaceri(I)
GO; C-I; S-I; Ex; Cr.-5 

Scopul  şi  sarcinile  disciplinei:  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.L`appel  
d`offre et l`offre
Lecture de spécialité.La commande.Le contrat  
d’achat-vente.Les clauses contractuelles.Le prix.
Les  conditions  de  livraison.Les  deux  nouveaux  
Incoterms.La  force  majeure.  Juridiction  et  
arbitrage.Le  contrat  de  transport.Le  
dédouanement.Les  réclamations.Techniques  et  
instruments de paiement.Lecture de spécialité.
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.  

Juridiction  et  arbitrage.Audit  et  évaluation  du  
contrôle interne.Evaluation du contrôle interne.
De  l’informatique  conventionnelle  et  la  
bureautique.La  sécurité  bureautique.  
L’informatique  économique.  Le  commerce  
électronique.Téléphone  sur  l’Internet.  
Informatiser  et  robotiser.Techniques  et  
instruments de paiement.Lecture de spécialité.
Les  assurances.Se  procurer  des  capitaux.Faire  
appel  au  marché  financier.Le  bilan  de  
l’entreprise.La  valeur  ajoutée.Lecture  de  
spécialité.

R. Maţcan, dr., lector superior

Limba germană de afaceri(I)
GO; C-I; S-I; Ex; Cr.-5 

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  
economici,  în  audierea  şi  perceperea  textelor  
originale cu conţinut economic.
În procesul de studiu ei se vor face cunoscuţi cu  
texte, expresii şi noţiuni din domeniul economiei,  
vor  învăţa  să  alcătuiască  contracte  în  limba  
germană,  utilizînd  termeni  şi  expresii  
corespunzătoare.

L. Lupaşcu asist. univ. 

Limba engleză de afaceri(II)
GO; C-I; S-II; Ex; Cr.-4

  Scopul   şi  sarcinile  cursului.  Cursul  
respectiv  este  fundamentat  pe  cîteva  obiective  
referenţiale:  de  a  familiariza  studenţii  cu  
termenii  de  bază  din  lexicul  englez,  de  a  oferi  
posibilitate  studenţilor  să-şi  consolideze  şi  să-şi  
dezvolte  competenţele  de  comunicare  în  limba  
engleză prin însuşirea structurilor gramaticale şi  
a  lexicului  nou  pentru  a  putea  citi,  înţelege,  
traduce corect şi de a forma aptitudini necesare  
pentru  întreţinerea  unei  conversaţii  libere  în  
limba  engleză.  Cursul  se  axează  în  special  pe  
studierea  terminologiei  de  specialitate  şi  
expresiilor  cel  mai  des  întrebuinţate  pentru  
menţinerea  unui  dialog,  pentru  desfăşurarea  
negocierilor cît şi studierea textelor ce ţin strict  
de specialitate.
           La finele cursului studenţii vor fi capabili  
să vorbească fluent folosind expresiile şi termenii  
studiaţi pe parcursul semestrului. Cursul reflectă  
lexicul de afaceri.
       Textele  sunt  selectate  din  diferite  surse  
originale,  ceea  ce  garantează  modernitatea  şi  
naturaleţea limbii folosite.

            D. Vasilieva, lector superior
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Limba franceză de afaceri (II)
GO; C-I; S-II; Ex; Cr.-4

         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 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.

V. Scutelniciuc, dr.,  conf. univ.

Limba germană II
L; C-I-II; S-II-IV; Ex; Cr.-8

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. 

            L. Lupaşcu, asist. univ.

Retorica
UA; C-III; S-V; Ex; Cr.-2

Scopul  principal  al  acestui  curs  ca obiect  
de  studiu  constă  în  a-i  sprijini  pe  studenţi  să  
descopere şi să valorifice propriile disponibilităţi  
intelectuale,  contribuind  la  dezvoltarea  compe-
tenţei  şi  a  performanţei  de  comunicare.  
Disciplina  are  drept  finalitate  formarea  
deprinderilor de exprimare corectă atît oral, cît  
şi scris în limba română, prin folosirea activă şi  
conştientă a terminologiei din domeniul studiat.

Limba  de predare română. 
V. Botnarciuc, dr., hab. prof. univ. 

Bazele comunicării
UA; C-III; S-V; Ex; Cr.-2 

Scopul  şi  sarcinile  disciplinei:  
formarea/dezvoltarea  studenţilor  economişti  a  
competenţelor  de  comunicare  şi  negociere  
profesională. 

Ca  şi  obiective  generale  ale  cursului  sunt  
indicate:

•  Dezvoltarea  culturii  comunicării  
studentului  economist,  ca  şi  componentă  a  
culturii generale profesionale.

• Optimizarea competenţelor de comunicare  
şi negociere profesională ale studenţilor.
• Îmbogăţirea şi ordonarea bagajului lexical.
Introducere  în  problematica  cursului.  

Comunicarea eficientă – trăsătură definitorie a  
omului  cult.  Comunicarea  umană.  Istorie  şi  
actualitate.  Greşeli  de  exprimare  depistate  în  
comunicarea  economică.  Limbaje  ascunse.  
Limbajul  trupului.  Proxemica,  limbaj  ascuns  al  
distanţelor interumane. Oralitatea. Comunicarea  
scrisă în afaceri. Tactica şi trucul în comunicare.  
Argumentaţia şi demonstraţia în negociere.

  Limba  de predare română. 
V. Botnarciuc dr.,  hab. conf. univ.

.                
Comunicare în afaceri

L; C-III; S-V; Ex;  Cr.- 2 
Scopul  cursului  este  formarea/dezvoltarea  

studenţilor  economişti  a  competenţelor  de  
comunicare şi negociere profesională. 

Cursul  Comunicarea  în  afaceri  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. 

Limba  de predare română. 
V. Botnarciuc dr., hab.  conf. univ.

 Limba română
L; C I-II; S I-IV; Ex; Cr.-8

Scopul  şi  sarcinile  cursului  constau  în 
studierea  disciplinei  care  are  drept  obiectiv  de  
referinţă  atît  cultivarea  la  studenţi  a  
capacităţilor  de  vorbire  şi  de  scriere  corectă,  
coerentă  în  limba  română  (prin  valorificarea  
tuturor  compartimentelor  limbii:  lexical,  
morfologic, sintactic, ortografic, ortoepic),  cît şi  
a  unor  deprinderi  de  comunicare  eficientă,  
indispensabile  fiecărui  om  cult,  pentru  a  reda  
într-un  mod  corect  şi  original  propriile  idei,  
judecăţi şi opinii.

V. Botnarciuc dr., hab.  conf. univ.

Catedra Sisteme informatice economice

Sisteme electronice de calcul 
economic

FO; C-I ; S –I; Ex;  Cr.–5
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Scopul principal al disciplinei îl constituie  
formarea  deprinderilor  practice  de  utilizare  a  
sistemelor informatice economice  contemporane  
în  activitatea  profesională  a  viitorilor  
economişti, jurişti şi tehnologi.

Bazele generale ale sistemelor electronice  
şi  reţelelor  de  calcul.  Noţiuni  generale  despre  
sisteme  informatice  economice.  Structura  
calculatorului  personal  .  Sisteme  şi  medii  de  
operare. Sistemul de operare  . Mediu de operare.  
Procesoare  (editoare)  de  texte.  Editarea  
documentelor  electronice.  Gestionarea  fişierelor  
în mediul editorului de texte. Lucrul cu tabelele în  
mediul editorului de texte. Inserarea obiectelor şi  
definitivarea  documentului  electronic.  
Elaborarea prezentărilor electronice. Procesoare  
tabelare.  Noţiuni  generale  despre  procesoare  
tabelare . Proiectarea foii de calcul. Formatarea  
celulelor  foii  de  calcul  .Gestiunea  fişierelor  în  
mediul  procesorului  tabelar.  Efectuarea  
calculelor.  Prelucrarea  datelor  tabelare.  
Construirea diagramelor .

Limba  de predare română şi  rusă.
S. Oprea, dr.,  conf.  univ.

Baze de date şi sisteme expert
FO; C-I ; S – II; Ex;  Cr.–5

  
Scopul  principal  al  disciplinei  îl  

constituie  formarea  deprinderilor  practice  de  
utilizare  a  sistemelor  informatice  economice  
contemporane  în  activitatea  profesională  a  
viitorilor economişti, jurişti şi tehnologi. Noţiuni  
de bază despre Sisteme de Gestiune a Bazelor de  
Date.   Modele  de  organizare  a  datelor  şi  a  
bazelor de date.  Proiectarea structurii tabelelor  
unei  BD  relaţionale.  Elaborarea  formularelor.  
Interogarea  bazei  de  date.  Elaborarea  
rapoartelor.  Inteligenţa  artificială  şi  aplicaţii.  
Fundamentele sistemelor expert. 
Reprezentarea cunoaşterii .Raţionamentul . Baza  

de  cunoştinţe  .Motorul  de  inferenţă   a  
sistemului  expert  bazat  pe  reguli  
.Interfaţa  de  dialog  cu  utilizatorii.  
Generatoare de sisteme expert.

Limba  de predare română şi  rusă.
S. Oprea, dr.,   conf.  univ.

Catedra
Contabilitate şi audit

Elemente de Contabilitate
L; C-II; S-III; Ex; Cr.- 4.

              Scopul cursului constă în studierea şi  
acumularea  de  cunoştinţe  ce  ţin  de    obiectul,  
metoda, principiile contabilităţii. Studiului vor fi  
supuse  activele pe termen lung, activele curente,  
modul de constatare, evaluare şi contabilizare a  
acestora,  de  asemenea  se  va  examina  
contabilitatea  surselor  de  finanţare  proprii  şi  

atrase,  veniturile,  cheltuielile  şi  rezultatele  
financiare ale întreprinderii.

Limba  de predare română şi  rusă.
I. Maleca, dr.,  conf. inter. univ. 

Catedra Ştiinţe socio-umane, educaţie 
fizică şi sport

Filosofia
UO; C-II; S-III; Ex; Cr.-4   

Obiectivul  principal  al  disciplinei  Ştiinţe  
filosofice ţine de studierea corelaţiei dintre om şi  
lumea  înconjurătoare  întru  obţinerea  de  
cunoştinţe despre lumea obiectivă şi despre sine  
însăşi.

Aceste  cunoştinţe sistematizate  contribuie la  
însuşirea de către studenţi a temelor menţionate  
în  continuare.  Materia însuşită  va contribui  la  
cunoaşterea  temeinică  a  ramurii  respective   şi  
va   forma  capacităţile  de  cercetare  şi  de  
rezolvare  a  problemelor  ce  ţin  de  conceptul  
omului,  de formarea tânărului  specialist  cu un  
major potenţial umanist şi patriotic, cu o cultură  
elevată a gândirii.

Ştiinţe filosofice: noţiuni generale.  Filosofia:  
probleme esenţiale şi rol în societate. Apariţia şi  
dezvoltarea  ştiinţelor  filosofice.  Gândirea  
filosofică  în  Orientul  antic.  Ştiinţe  filosofice  în  
Grecia şi Roma Antică. Ştiinţe filosofice în Evul  
Mediu.  Ştiinţe  filosofice  în  Epoca  Renaşterii.  
Dezvoltarea  Ştiinţelor  filosofice  în  Epoca  
Modernă  (sec.  XVII-XVIII).Ştiinţe  filosofice  în  
sec.XIX-XXI.  Filosofia  Moldovei  -  parte  
componentă  a  filosofiei  universale.  Conceperea  
filosofică a lumii: particularităţi filosofice, etice,  
estetice,  psihologice,  sociale.  Interpretarea  
filosofică,  etică,  estetică,  psihologică,  socială  şi  
ştiinţifică  a  omului.  Probleme  de  cunoaştere  
filosofică,  etică,  estetică,  psihologică,  socială  şi  
ştiinţifică. 

      Limba  de predare română şi  rusă.
          R. Samoteeva, dr., conf. univ.

Cultura şi civilizaţia europeană 
UA;  C-II;  S-III; Ex; Cr.-  4 

Scopul  şi  sarcinile  Cursului  Civilizaţia  
europeană    contribuie  la  familiarizarea  
studenţilor  cu  remarcabilele  realizări  ale  
civilizaţiei  europene,  cu  istoria  si   fizolofia  
acesteia.  Civilizaţia  europeană  stă  la  baza  
civilizaţiei occidentale, care tinde, prin integrare  
si  globalizare,  să  devină  civilizaţia  unitară  a  
umanităţii  care  ar  putea  dirija  procesele  de  
dezvoltare  ascendentă,  progresivă  a  întregului  
sistem civilizaţional.
Noţiunea de Civilizaţie europeană. Patronimicul  
antic al Civilizaţie europeană. Europa medievală.
Europa:  trecerea  la  epoca  modernă.  Europa:  
veacul  Iluminsmului.  Formarea  civilizaţiei  
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europene  industriale.  Războaiele  mondiale  din  
secolul XX. Formarea şi destrămarea sistemului  
mondial  socialist.  Trecerea  la  civilizaţie  
.postindustrială.  Uniunea  Europeană  ca  forma  
integrării  internaţionale.  Republica Moldova în  
contextul integrării europene.

           Limba  de predare română.
Cereş, dr.,  conf.  univ.

Culturologia 
UA;  C-II;  S-III; Ex; Cr.-  4 

Scopul  cursului  constă  în  formarea  
cadrelor  conceptuale  şi  teoretice  în  vederea  
înţelegerii  şi  explicării  fenomenelor  culturale  şi  
civilizaţionale,  îmbogăţirea  nivelului  de  cultură  
generală  sub  influenţa  cunoştinţelor  căpătate  
pentru  includerea  mai  activă  în  procesul  de  
creare  a  valorilor  materiale  şi  spirituale  în  
diferite domenii ale activităţii profesionale.
Obiectul şi problematica culturologiei. Cultura ca  
fenomen  social.  Geneza  culturii.  Cultura  
civilizaţiilor  vechi  orientale.  Cultura Indiei  şi  a  
Chinei.  Cultura  şi  civilizaţia  Greciei  antice.  
Cultura şi civilizaţia Romei antice. Cultura geto-
dacă.  Cultura  şi  civilizaţia  Europei  medievale.  
Cultura şi civilizaţia epocii Renaşterii.
Cultura  şi  civilizaţia  europeană  în  Epoca  
modernă. Cultura şi civilizaţia contemporană.

Limba  de predare română şi  rusă.
Cereş, dr.,  conf. univ.

Etica profesională
UA; C-III; S-V; Ex;  Cr.- 2 

Scopul  şi  obiectivul  principal  al  
disciplinei  Etica  profesională  ţine  de  studierea  
procesului  de  reglementare  morală  a  
interacţiunilor  determinate  de  specificul  
activităţilor  profesionale,  ea,  răspândindu-se  
asupra acelor grupuri sociale faţă de care sunt  
înainatate cele mai înalte cerinţe morale.
Obiectul  de  studiu  şi  problematica  eticii.  Etica  
profesională:  studiu  asupra  esenţei  şi  tipurilor  
principale. Repere istorice ale evoluării  Eticii şi  
Eticii  profesionale.  Categorii   fundamentale ale  
eticii  şi  experienţei  morale.  Etica  şi  activitatea  
economică.  Etica  relaţiilor  de  afaceri.  
Dimensiunea etică a managementului. Tipuri de  
etică  profesională.  Etica  profesională  a  
juristului.  Etica  pedagogică.  Deontologia  
comtemporană.  Elemente  de  deontologie  
profesională. 

Limba  de predare română şi  rusă.
R. Samoteeva, dr., conf. univ.

Sociologie juridică 
UA; C-III; S-V; Ex;  Cr.- 2 

Scopul  cursului  Sociologia  juridică  
constă  în  scoaterea  în  evidenţă  a  principalelor  
concepte, teorii şi teme ale sociologiei generale şi  

sociologiei  juridice,  precum  şi  principalele  
metode  de  cercetare  sociologică.  Cursul  are  
menirea de a familiariza studenţii cu realizările  
sociologiei  dreptului,  formarea  la  ei  a  unui  
concept  bine  determinat  şi  fundamentat  despre  
cercetările  sociologice  în  domeniul  dreptului,  şi  
rolul  acestora în educarea conştiinţei  juridice a  
oamenilor,  înţelegerea  problemelor  funcţionării  
instituţiilor  de  drept  şi  elaborarea  anumitor  
politici publice ce ţin de domeniul jurisprudenţei.
Obiectul şi problematica sociologiei generale şi a  
sociologiei juridice. Etapele istorice principale ale  
evoluţiei  sociologiei.  Principiile  şi  categoriile  
fundamentale  ale  sociologiei.  Apariţia  şi  
dezvoltarea  sociologiei  dreptului.  Sociologia  
juridică în relaţiile  ei  cu alte ştiinţe.  Conştiinţa  
juridică – formă a conştiinţei sociale. Categoriile  
de bază ale conştiinţei juridice. Relaţiile juridice  
şi  conştiinţa  juridică  individuală.  Bazele  
metodologice  şi  metodice  ale  cercetărilor  socio-
juridice.  Principiile  şi  normele  morale  în  
cercetarea socio-juridică.

Limba  de predare română şi  rusă.
Ion Sîrbu, dr., hab. prof. univ. 

Protecţia civilă
GOE; C- I; S-II. Verif.

    Scopul cursului consta în protecţia omului  
şi  a  bunurilor  materiale  în  diferite  situaţii  
excepţionale  posibile  pe  teritoriul  Republicii  
Moldova şi în lume.

  Disciplina Protecţie Civilă ce urmează a fi  
predată  în  învăţământul  mediu  special  şi  
superior  prezintă  o  parte  integră  a  procesului  
instructiv  –  educativ  şi  ţine  să  completeze  
cunoştinţele şi deprinderile practice ale viitorilor  
specialişti pentru Protecţia Civilă, vizate de noile  
orientări  şi  principii  de organizare a protecţiei  
populaţiei,  bunurilor  materiale  şi  valorilor  
culturale  în  situaţii  excepţionale,  posibile  pe  
teritoriul R. Moldova.

Sarcinile  cursului  prevăd  o  studiere  a  
traumelor şi maladiilor ce pot avea loc în situaţii  
excepţionale,  acordarea  urgenţei  medicale  şi  
reanimarea activă a persoanelor accidentate în  
lipsa medicului de către cei ce se află în preajma  
lor.   

 Principii generale de organizare a Protecţiei  
Civile în R. Moldova. Organizarea , structura şi  
misiunile Protecţiei Civile în R. Moldova. Situaţii  
excepţionale posibile în R. Moldova pe timp de  
pace şi război . Urmările calamităţilor  naturale  
şi  catastrofelor.  Modalităţi  de  organizare  şi  
efectuare  a  acţiunilor  în  vederea  asigurării  
protecţiei  populaţiei  şi  proprietăţii  în  situaţii  
excepţionale.  Aparataj  de cercetare  radioactivă  
şi  chimică.  Control  dozimetric.   Principii  şi  
măsuri  de  combatere  a  consecinţelor  grave  în  
focarele situaţiilor excepţionale .
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Principii de organizare a măsurilor de salvare –  
deblocare  în  focarele  situaţiilor  excepţionale.  
Traumatismele  şi  maladiile  ca  consecinţe  ale  
situaţiilor  excepţionale  :  Generalizări  privind  
traumatismele  .Clasificarea  traumatismelor.  
Clasificarea  plăgilor  şi  primul  ajutor  medical.  
Clasificarea  hemoragiilor  şi  hemostaza  
provizorie.  Clasificarea  fracturilor  şi  primul  
ajutor  medical.  Arsurile,  degerăturile,  
electrocutarea, intoxicaţiile alimentare şi primul  
ajutor  medical.  Focarele  epidemice  şi  
combaterea  maladiilor  infecţiose.  
Maladiile  sexual  –  transmisibile.  Efectele  
produse asupra oamenilor de factorii distructivi  
ai  armei  nucleare  şi  avariilor  cu  caracter  
tehnologic.

Limba  de predare română şi  rusă.
Gh. Crăciun, dr., conf. univ.

Educaţia fizică
GOE; C-I; S- I - II; C***

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.

Limba  de predare română şi  rusă.
Gh. Crăciun, dr., conf. univ.
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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, 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 27.02.03 
(anticameră)

Prorector pentru cercetare, doctorat şi 
relaţii internaţionale  - şef centru 
cercetare, inovare şi dezvoltare

Maleca Tudor 54.49.22

Prorector pentru programe de licenţă şi 
masterat Trofimov Victoria 27.07.84

Prorector pentru dezvoltare 
instituţională şi proiecte Musteaţă Simion 27.06.45

Secretar ştiinţific Dandara Liliana 27.06. 48
Decan Facultatea marketing şi 
merceologie Muştuc Svetlana 27.02.55

Decan Facultatea contabilitate şi 
informatică economică Cuşnir Corina 27.53.46

Decan Facultatea management şi drept Ciubuc Lilia 27.56.99
Secţia Resurse umane, servicii de 
cancelarie şi protocol Pâslaru Valentina 54.91.24

Secţia informatizare a procesului 
didactic şi servicii informatice Pavalachi Pavel 54.12.11

Secţia studii Catînsus Svetlana 27.06.43
Biblioteca Şveţ Raisa 27.26.04
Centrul didactico – ştiinţific, secţia 
doctorantură şi studii de masterat şi 
pregătitoare în a doua specialitate, 
metodist superior

Maleca Galina 27.06.48

Filiala catedrei militare Laur Valeriu 27.06.48
Preşedinte al Senatului Studenţesc 
UCCM Chicu Ana 27.53.46

Preşedinte al Comitetului Sindical  al 
studenţilor UCCM Sîrbu Ion 27.53.46

Serviciul medical Ciorap Tatiana 27.40.05

Intendent al căminului nr. 1, nr. 3 Blanaru Violeta 55.33.91
55.73.57

Adrese utile
Imobilul Adresa 

Blocul de studii nr. 1 bd. Gagarin, 8
Blocul de studii nr. 2 bd. Gagarin, 6
Biblioteca Ştiinţifică bd. Gagarin, 8
Serviciul medical bd. Gagarin, 8
Căminul nr.1 str.Trandafirilor 5/1
Căminul nr.3 str.Trandafirilor, 5/3
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