
Programul de studii 381.1  
DREPT 

 
1. Descriere generală 

Calificarea acordată – Licenţiat în drept 
Nivelul de calificare – 6 EQF (Cadrul European al Calificărilor) 
Condiţii de admitere – Deţinerea diplomei de studii: 

• liceale (bacalaureat), 
• medii de specialitate (colegiu), 
• superioare (licenţă). 

Forma de organizare – Învăţământ la zi (cu durata de 4 ani de studii), învăţământ cu frecvenţă 
redusă (cu durata de 5 ani de studii). 

Scopuri educaţionale şi profesionale – Programul are scopul să formeze personalităţi 
integre, proactive şi competente profesional, capabile să se autorealizeze în mediul juridic 
naţional şi internaţional. În acest context, de rând cu o pregătire fundamentală (teoria generală a 
dreptului, drept roman, drept constituţional, drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept 
procesual penal, drept internaţional privat etc.) şi cunoştinţe în unele domenii cu caracter general (în 
domeniul corespondenţei juridice şi economice, economiei turismului etc.), studenţii beneficiază de 
o instruire de specialitate pe probleme de bază ale teoriei şi practicii juridice, pregătirea fiind axată 
concomitent pe dezvoltarea culturii juridice (cultura afacerilor), pe particularităţile calităţii 
procesului de desfăşurare în sectorul public şi privat al economiei naţionale. Un management 
performant presupune personal cu o înaltă pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului 
dreptului în societate. 

Programul permite studenţilor să obţină următoarele competenţe-cheie: 
 

Competenţe-
cheie specifice 

Descrierea competenţelor 
La finalizarea studiilor studentul va fi capabil: 

Competenţe de 
cunoaştere 

1. Să demonstreze cunoştinţe funcţionale în următoarele domenii: 
1.1. Drept – posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice fundamentale în 

domeniul dreptului, utilizarea tehnicilor în vederea enunţării soluţiilor 
interpretative ale actelor normative, inclusiv: 

- să clasifice problemele juridice în funcţie de ramurile dreptului; 
- să demonstreze capacităţi de utilizare a metodelor aplicate în domeniul 

dreptului; 
- să analizeze cadrul legal naţional şi să propună soluţii pentru armonizarea 

acestuia cu cel internaţional; 
- să exprime viziuni proprii faţă de coliziuni sau reglementări de drept; 
- să construiască soluţii de drept; 
- să interpreteze şi să aplice principiile generale de drept şi a sistemului 

juridic; 
- să aplice cunoştinţele teoretice în cadrul disciplinelor juridice studiate întru 

soluţionarea unor probleme de ordin practic; 
- să iniţieze şi să depisteze probleme de drept propuse spre soluţionare în 

procesul activităţii juridice; 
- să analizeze o gamă largă de lucrări complexe din domeniul dreptului şi să 

motiveze sinteza efectuată. 
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1.2. Teorie economică – geneză, esenţă, metodologia şi metoda, legităţi 

economice 
1.6. Finanţe – managementul finanţelor, utilizarea contabilităţii şi altor sisteme 

financiare  
1.7. Sisteme informaţionale – dezvoltarea şi exploatarea sistemelor 

informaţionale cu impact asupra realizării funcţiilor manageriale în 
organizaţie  

Competenţe de 
conducere a 
activităţilor 

2. Să dispună de capacităţi de exercitare a profesiei în calitate de membru al unei 
echipe; 

3. Să cunoască metode de identificare a ideilor de desfăşurare a activităţilor în 
domeniul juridic şi evaluare a oportunităţilor; 

4. Să posede metode de a rezolva situaţii de problemă. 

Competenţe de 
organizare şi 

gestionare 
a activităţilor, 

oamenilor, 
resurselor 

5. Să utilizeze cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului 
dreptului; 

6. Să deţină capacitatea de a cerceta, de a extrage şi a analiza informaţia obţinută 
din mai multe surse; 

7. Să posede gândire critică; 
8. Să evalueze şi să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea activităţilor 

desfăşurate în domeniul dreptului; 
9. Să posede capacitatea de a genera noi idei; 

10.  Să motiveze şi să creeze relaţii de muncă productive; 
11. Să comunice convingător şi eficient; 
12. Să asigure şi să gestioneze utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale în 

cercetare şi în practica juridică; 
13. Să posede suficiente cunoştinţe de limbă străină pentru a fi capabil de a lucra 

în mod eficient în domeniul juridic. 

Competenţe de 
cercetare 

14. Să organizeze procesul de cercetare în domeniul dreptului; 
15. Să elaboreze o lucrare aplicativă ce se referă la soluţionarea unui litigiu în 

domeniul dreptului. 
Competenţe de 

proiectare 
16. Să elaboreze şi să coordoneze realizarea proiectelor juridice.  

Competenţe 
etice 

17. Să cunoască aria de competenţă şi implicare a specialiştilor în domeniul 
dreptului; 

18. Să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea problematicii juridice şi etice care 
apar în muncă sau studii.  

 
Regulile de evaluare – Competenţele studenţilor pe parcursul studiilor se apreciază cu note de 

la 10 la 1. Notele de la „5” până la „10”, obţinute în urma evaluării unităţii de curs/modulului, 
permit obţinerea creditelor alocate acestora, conform Planului de învăţământ. Nota finală la curs 
rezultă din suma ponderată a notelor de la evaluările curente (60%) şi examinarea finală (40%). 

Examinarea finală – Studiile se finalizează cu susţinerea examenului de licenţă (la proba 
fundamentală Drept civil şi la specialitate Drept financiar şi fiscal) şi a tezei de licenţă. 

Accesul la studii în continuare – Absolvenţii pot urma: studiile de masterat, un alt program de 
licenţă şi diverse programe de formare continuă. 

Posibilităţile de angajare – Specialistul în drept va putea activa în calitate de jurist, manager 
sau funcţionar al administraţiei publice centrale şi locale, specialişti în cadrul instanţelor de drept.  
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2. Planul de studii 
 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI 
CONFIRMAT                  APROBAT  
  

Planul de învăţământ                         la şedinţa Senatului ASEM 
Ministerul Educaţiei                       la ciclul I (licenţă)           „____” _____________ 20_      
al Republicii Moldova                  
___________________                Facultatea: Economie Generală  şi  Drept                Proces verbal Nr.________ 
„ ____” ________20__            Domeniul general de studii:  38. Drept                                                                           
                                                   Domeniul de formare profesională: 381 - Drept      
                                                                    Specialitatea 381.1 Drept                             Rector A.S.E.M.,     
                                                          Numărul total de credite de studiu: 240                   profesor universitar      
 Nr. de înregistrare_______  Titlul obţinut la finele studiilor: Licenţiat în drept                 
                                                              Baza admiterii: BAC, Colegiu                           _________Gr. Belostecinic 
                                              Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţa la  Zi           

 
 
ANUL I de STUDIU   SEMESTRUL I 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Teoria generală a 
dreptului F.01.O.001.26 180 104 60 44 - 76 7 4 3 - 6 E 

2. Istoria dreptului 
românesc U.01.O.002.26 120 44 30 14 - 76 3 2 1 - 4 E 

3. Drept roman F.01.O.003.23 180 76 46 30 - 104 5 3 2 - 6 E 
4. Informatică juridică S.01.O.004.63 150 44 14 - 30 106 3 1 - 2 5 E 
5. Limba latină S.01.O.005.24 120 30 - 30 - 90 2 - 2 - 4 E 
6. Limba străină I G.01.O.006.44 150 60 - 60 - 90 4 - 4 - 5 E 
7. Educaţia fizică I G.01.O.007.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

 Total ore discipline obligatorii 930 388 150 208 30 542 26 10 14 2 30 6E, 
1V 

 Discipline la libera alegere: 

8. Organele de ocrotire a 
normelor de drept 

G.01.L.008.26 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

9. Limba română (alofoni) U.01.L.009.24 60 30 - 30 - 30 2 - 2 - 2 E 
 Total ore discipline obligatorii  
 şi discipline la libera alegere 

 1050 448 166 252 30 602 30 11 17  34 8E, 
1V 

 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
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ANUL I de STUDIU SEMESTRUL II  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 
1. Drept constituţional F.02.O.010.26 180 76 46 30 - 104 5 3 2 - 6 E 

2. Drept civil, partea 
generală I F.02.O.011.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

3. Logica juridică U.02.O.012.43 150 44 30 14 - 106 3 2 1 - 5 E 
4. Filosofie U.02.O.013.43 120 44 30 14 - 76 3 2 1 - 4 E 
5. Teoria economică G.02.O.014.21 150 76 46 30 - 74 5 3 2 - 5 E 
6. Limba străină II G.02.O.015.44 150 60 - 60 - 90 4 - 4 - 5 E 
7. Educaţia fizică II G.02.O.016.15 30 30 - 30 - - 2 - 2 - - V 

Total ore discipline obligatorii 930 390 182 208 - 540 26 12 14 - 30 6E, 
1V 

 Discipline la libera alegere 

8. Istoria universală a 
dreptului U.02.L.017.26 60 44 30 14 - 16 3 2 1 - 2 E 

9. Limba română (alofoni) U.02.L.018.24 60 30 - 30 - 30 2 - 2 - 2 E 
 Total ore discipline obligatorii  
 şi discipline la libera alegere  1050 464 212 252 - 586 31 14 17 - 34 8E, 

1V 
 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
 

ANUL II de STUDIU   SEMESTRUL III  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Drept civil, partea 
generală II 

F.03.O.019.23 150 76 46 30 - 74 5 3 2 - 5 E 

2. Dreptul muncii I S.03.O.020.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
3. Drept administrativ S.03.O.021.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

4. Drept penal, partea 
generală 

F.03.O.022.26 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

5. Finanţe G.03.O.023.42 90 44 30 14 - 46 3 2 1 - 3 E 
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6. Bazele contabilităţii G.03.O.024.52 120 44 30 14 - 76 3 2 1 - 4 E 
Total ore discipline obligatorii 780 344 196 148  436 23 13 10 - 26 6E 
7. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

7.1 Drept constituţional 
comparat S.03.A.025.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2. Dreptul relaţiilor de 
muncă în sectorul public S.03.A.025.23             

Total ore discipline 
obligatorii şi opţionale  900 404 226 178 - 496 27 15 12  30 7E 

8. Corespondenţa juridică 
şi economică U.03.L.026.24 60 46 16 30 - 14 3 1 2 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale şi discipline la libera 
alegere 

 960 450 242 208 - 510 30 16 14  32 8E 

 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
 

ANUL II de STUDIU   SEMESTRUL IV 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Drept civil, partea 
specială I F.04.O.027.23 150 76 46 30 - 74 5 3 2 - 5 E 

2. Dreptul muncii II S.04.O.028.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
3. Drept contravenţional S.04.O.029.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

4. Drept penal, partea 
specială I F.04.O.030.26 150 60 30 30 - 90 2 2 - - 5 E 

5. Drept financiar S.04.O.031.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

6. Drept internaţional 
public S.04. O.032.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

Total ore discipline obligatorii 780 376 196 180 - 404 23 13 10 - 26 6E 
7. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

7.1. Dreptul securităţii sociale S.04.A.033.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
7.2. Drept funciar şi ecologic S.04.A.033.26             
Total ore discipline obligatorii 

şi opţionale 
 900 436 226 210 - 464 27 15 12 - 30 7E 

 Discipline la libera alegere 
8. Psihologie juridică G.04.L.034.22 60 44 30 14 - 16 3 2 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale şi discipline la libera 

alegere 

 
960 480 256 224 - 480 30 17 13 - 32 8E 

 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
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ANUL III de STUDIU  SEMESTRUL V 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Drept civil, partea 
specială II F.05.O.035.23 150 90 46 44 - 60 6 3 3 - 5 E 

2. Drept procesual civil I F.05.O.036.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

3. Drept penal, partea 
specială II F.05.O.037.26 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

4. Drept procesual penal I F.05.O.038.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
5. Drept fiscal S.05.O.039.26 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

6. Managementul 
Resurselor Umane S.05.O.040.22 90 44 30 14 - 46 3 2 1 - 3 E 

 Total ore discipline obligatorii 780 374 196 178 - 406 25 13 12 - 26 6E 
 7. O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

7.1. Bazele funcţionării 
pieţei de capital M.05.A.041.45 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2. Statistica social 
economică M.05.A.041.62             

7.3. 
Managementul în 
afacerile economice 
internaţionale 

M.05.A.041.31             

7.4. Cultura afacerilor M.05.A.041.11             

7.5. Bazele analizei 
economice M.05.A.041.53             

7.6. Economia turismului M.05.A.041.13             

7.7. Altă disciplină din 
cadrul ASEM              

Total ore discipline obligatorii 
şi opţionale  900 434 226 208 - 466 29 15 14 - 30 7E 

 Discipline la libera alegere 

8. Drept financiar - fiscal 
comparat S.05.L.042.26 60 30 16 14  30 3 1 2 - 2 E 

Total ore discipline 
obligatorii, opţionale şi 

discipline la libera alegere 
 960 464 242 222 - 496 32 16 16 - 32 8E 

 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
 

 6 



ANUL III de STUDIU  SEMESTRUL VI  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Drept comercial. 
Proiect juridic 

S.06.O.043.23 180 76 46 30  104 9 3 2 4 6 E/
E 

2. Drept procesual civil II S.06.O.044.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
3. Dreptul familiei S.06.O.045.23 90 60 30 30 - 30 4 2 2 - 3 E 

4. Dreptul proprietăţii 
intelectuale 

S.06.O.046.23 90 44 30 14 - 46 3 2 1 - 3 E 

5. Drept procesual penal 
II 

S.06.O.047.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

6. Practica de iniţiere în 
specialitate 

S.06.O.048.23 150 - - - - 150 - - - - 5 E 

 Total ore discipline obligatorii 780 300 166 134 - 480 24 11 9 4 26 7E 
7. O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 

7.1. Bazele activităţii 
bancare  

M.06.A.049.41 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2. Sondaje şi anchete M.06.A.049.62             

7.3. 
Economie Mondială şi 
Relaţii economice 
internaţionale 

M.06.A.049.31             

7.4. Managementul calităţii M.06.A.049.11             

7.5. Contabilitatea 
întreprinderii 

M.06.A.049.52             

7.6. Piaţa muncii M.06.A.049.22             

7.7. Altă disciplină din 
cadrul ASEM 

             

Total ore discipline obligatorii 
şi opţionale 

 900 360 196 164 - 540 28 13 11 - 30 8E 

 Discipline la libera alegere 

8. Actele de procedură 
civilă 

S.06.L.050.23 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline 
obligatorii, opţionale şi 

discipline la libera alegere 

 
960 390 212 178 - 570 30 14 12 4 32 9E 

 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
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ANUL IV de STUDIU  SEMESTRUL VII  
 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Drept internaţional 
privat 

F.07.O.051.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 

2. Drept bancar S.07.O.052.23 150 60 30 30 - 90 4 2 2 - 5 E 
3. Drept comunitar S.07.O.053.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
4. Drept vamal S.07.O.054.26 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 
5. Statistica juridică S.07.O.055.62 120 44 30 14 - 76 3 2 1 - 4 E 

 Total ore discipline obligatorii 660 284 150 134  376 19 10 9 - 22 5E 
 6. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

6.1. 
Dreptul concurenţei şi 
protecţia 
consumatorilor 

S.07.A.056.23 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

6.2. Drept notarial S.07.A.056.23             
 7. O disciplină opţională (la alegere) de orientare către alt domeniu la ciclul II, masterat, din: 
7.1. Fiscalitate M.07.A.057.42 120 60 30 30 - 60 4 2 2 - 4 E 

7.2. Sistemul conturilor 
naţionale 

M.07.A.057.62             

7.3. Transporturi şi expediţii 
internaţionale 

M.07.A.057.31             

7.4. Managementul 
riscurilor în afaceri 

M.07.A.057.11             

7.5. Contabilitatea 
impozitelor 

M.07.A.057.52             

7.6. Turism internaţional M.07.A.057.13             

7.7. Altă disciplină din 
cadrul ASEM 

             

Total ore discipline obligatorii 
şi opţionale 

 900 404 210 194 - 496 27 14 13 - 30 7E 

 Discipline la libera alegere 
8. Criminalistică S.07.L.058.26 60 30 16 14 - 30 2 1 1 - 2 E 

Total ore discipline obligatorii, 
opţionale şi discipline la libera 

alegere 

 
960 434 226 208 - 526 29 15 14 - 32 8E 

 
 
Decanul facultăţii _______________        Şef catedră „Drept privat” _______________ 

Şef catedră „Drept public” _______________ 
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ANUL IV de STUDIU  SEMESTRUL VIII 

Nr.  
crt. 

Denumirea 
disciplinei 

Codul 
discipl. 

T
ot

al
 o

re
 

I n c l u s i v Ore pe săptămână 
în auditoriu 

N
r.

 P
.C

. 

Fo
rm

a 
de

 e
va

lu
ar

e Ore în auditoriu 

A
ct

iv
ita

te
a 

in
di

vi
du

al
ăa

 
st

ud
en

tu
lu

i (
or

e)
 

T
ot

al
 

din care 

în  
sem T

ot
al

 

din care 

pr
el

eg
. 

pr
/s

em
 

la
bo

r.
 

pr
el

eg
. 

pr
./s

em
. 

la
bo

r 

 Discipline obligatorii 

1. Dreptul comerţului 
internaţional 

S.08.O.059.23 120 32 16 16 - 88 6 4 2 - 4 E 

2. Retorica juridică S.08.O.060.24 90 32 16 16 - 58 6 4 2 - 3 E 
3. Practica de producţie S.08.O.061.23 270 - - - - 270 - - - - 9 E 
4. Practica de licenţă S.08.O.062.23 180 - - - - 180 - - - - 6 E 

 Total ore discipline obligatorii 660 64 32 32 - 596 12 8 4 - 22 4E 
5. O disciplină opţională (la alegere) din următoarele discipline de diferenţiere a specializării: 

5.1. 
Dreptul internaţional al 
muncii şi securităţii 
sociale  

S.08.A.063.23 90 32 16 16 - 58 6 4 2 - 3 E 

5.2. Dreptul comunitar al 
afacerilor  S.08.A.063.23             

Total ore discipline obligatorii 
şi opţionale  750 96 48 48 - 654 18 12 6 - 25 5E 

Total ore discipline 
obligatorii 

şi opţionale în planul de 
învăţământ 

 7110 2912 1464 1418 30 4198 - - - - 235 53E, 
2V 

Examenul de licenţă            5  
Total puncte credite 
acumulate (discipline 

obligatorii şi opţionale) 
           240  

 
 
 
 EXAMENUL şi TEZA de LICENŢĂ 

Nr. d/o Denumirea 
1. Drept civil 
2. Drept financiar şi fiscal 
3. Teza de licenţă 

 
 Decanul facultăţii _______________  

Şef catedră „Drept privat” _______________ 
Şef catedră „Drept public” _______________ 
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3. Descrierea unităţilor de curs/modulelor 
 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor:Victor CARAUS, conf.univ.,dr 
 

Scopul cursului: 
Formarea la studenţi a competenţei: Caracterul introductiv a disciplinei este 

determinat de premisele conceptuale şi metodologice, care asigură iniţierea studenţilor în 
celelalte domenii ale jurisprudenţei, caracterul ei generalizator fiind exprimat la etapa de 
cercetare a conceptului dreptului în cadrul disciplinelor juridice ramurale, interramurale, 
auxiliare. 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
• să identifice metodele de cercetare în domeniu; să relateze despre esenţa, conţinutul şi 

forma dreptului; 
• să identifice bazele/fundamentele teoretice ale fenomenului juridic; 
• să determine esenţa justiţiei, legalităţii şi a ordinii de drept; să identifice izvoarele de 

informare eficientă în domeniul dreptului; să descrie esenţa, temeiurile şi principiile 
răspunderii juridice; 

• să definească drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului să clasifice drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului; să determine esenţa şi structura sistemului naţional 
de drept al Republicii Moldova; să explice teoriile cu privire la apariţia, esenţa, 
funcţiile şi tipurile de stat şi drept. 
II. La nivel de aplicare: 

• să conştientizeze importanţa aplicării conforme a legislaţiei în timp şi spaţiu;  
• să interpreteze conţinutul normelor legale. 
• să explice esenţa doctrinelor juridice. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să traducă în limbajul juridic faptele ilicite reglementate de legislaţia în vigoare, 

desprinse din realitatea socială;  
• să identifice particularităţile procesului de elaborare a dreptului în diverse etape ale 

evoluţiei civilizaţiei umane. 
 

Unităţi de conţinut: 
Modulul I. Teoria generală a dreptului ca ştiinţă şi disciplină de studiu. (2/1/3). 
Modulul II. Apariţia şi evoluţia statului şi dreptului (2/1/3). 
Modulul III. Conceptul statului (4/2/6). 
Modulul IV. Caracteristica şi principiile fenomenului statului de drept (2/2/4). 
Modulul V. Organele statului (4/2/6). 
Modulul VI .Noţiuni generale atribuite fenomenului drept (2/2/4).  
Modulul VII. Coraportul dintre natură drept şi stat (2/2/4).  
Modulul VIII. Istoricul apariţiei a dreptului şi statului (2/2/4). 
Modulul IX. Interacţiunea normelor juridice cu alte categorii de norme sociale. (2/2/4). 
Modulul X. Conceptul şi caracteristica normei de drept (juridice). (4/2/6). 
Modulul XI. Coordonatele de existenţă a normelor juridice (2/2/4). 
Modulul XII. Sistemul surselor dreptului (2/2/4). 
Modulul XIII. Condiţiile de existenţă a procesului de elaborare a normelor dreptului (4/2/6). 
Modulul XIV. Structura internă a dreptului (2/2/4). 
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Modulul XV. Destinaţia şi eficienţa dreptului (2/2/4). 
Modulul XVI. Relaţia juridică ca formă a relaţiei sociale.(2/2/4) 
Modulul XVII. Actul normativ juridic şi actul individual juridic(4/2/6). 
Modulul XVIII. Caracteristica şi formele realizării dreptului.(2/2/4) 
Modulul XIX. Conceptul, formele şi metodele interpretării normelor juridice(2/2/4) 
Modulul XX. Conştiinţa juridică şi cultura juridică ca forme ale conştiinţei şi culturii 

sociale.(2/2/4) 
Modulul XXI. Răspunderea juridică în calitate de formă a răspunderii sociale.(4/2/6) 
Modulul XXII. Legalitatea, ordinea legală, disciplina şi democraţia.(2/2/4) 
Modulul XXIII. Răspunderea juridică în calitate de formă a răspunderii sociale.(4/2/6) 

 
 

ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Mihail ROTARU, dr. hab., prof. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a contribui la cunoaşterea şi însuşirea de 

către studenţi a evoluţiei dreptului autohton şi a interdependenţei acestuia cu dreptul 
contemporan în plan european; la cunoaşterea specificului normelor, instituţiilor şi 
concepţiilor juridice ale poporului român din cele mai vechi timpuri şi până astăzi. Scopul 
prioritar al disciplinei constă în formarea unui minim de deprinderi, modalităţi şi convingeri 
necesare unui specialist cu profil juridic de specialitate. 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• cunoaşterea cât mai amplă a procesului evoluţiei statalităţii şi instituţiilor juridice ale 
poporului român; 

• educarea studenţilor în spiritul respectării valorilor general umane , devotamentului 
faţă de principiile fundamentale ale statului şi dreptului;  

• individualizarea particularităţilor speciale ale statului şi dreptului în Republica 
Moldova. 
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa evolutivă de dezvoltare a statului şi dreptului în spaţiul principatelor 
române şi a celui naţional contemporan;  

• să poată analiza perioadele de dezvoltare a statului ei dreptului românesc ei naţional. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• formarea spiritului analitic în aprecierea etapelor principale ale evoluţiei statului şi 
dreptului românesc şi a celui naţional contemporan; 

• formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale, adică a abilităţilor evolutive de 
reglementare a dreptului în spaţiul principatelor române şi actualitatea Republicii 
Moldova. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Noţiuni de introducere în studiul Istoriei dreptului romanesc (2/0/2). 
Modulul II. Statul şi dreptul geto-dac (2/1/3). 
Modulul III. Instituţiile juridice din provincia romană Dacia (2/1/3). 
Modulul IV. Dreptul în spaţiul dacic după retragerea română. Începuturile evului mediu (2/1/3). 
Modulul V. Formarea şi afirmarea statelor medievale româneşti. Evoluţia instituţional 

juridică până la începutul secolului al XVI-lea (2/1/3). 
Modulul VI. Evoluţia instituţiilor juridice româneşti în perioada dominaţiei otomane 

(mijlocul sec.XVI – sec. XVII). (2/1/3). 
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Modulul VII. Evoluţia instituţiilor juridice în Ţările Române în perioada regimului fanariot 
(2/1/3). 

Modulul VIII. Instituţiile de stat şi drept din Basarabia (1812-1917). (2/1/3). 
Modulul IX. Dreptul în Ţările Române de la restabilirea domniilor pământene până la Unirea 

Principatelor (1822-1859). (2/1/3).  
Modulul X. Formarea Statului naţional român şi a sistemului de drept modern (1859-1866). 

(2/1/3). 
Modulul XI. Instituţiile politico-juridice ale României ( 1866 - 1918 ). (2/1/3).  
Modulul XII. Dezvoltarea politico-juridică a României în perioada interbelică (2/1/3). 
Modulul XIII. Formarea şi dezvoltarea instituţiilor statale şi juridice în R.A.S.S.M. şi 

R.S.S.M. (2/1/3). 
Modulul XIV. Statornicirea statului şi a dreptului în Republica Moldova după destrămarea 

U.R.S.S. (2/1/3). 
Modulul XV. Evoluţia dreptului în Republica Moldova în perioada contemporană (2/1/3).  

 
 

DREPTUL ROMAN 
Total ore: 180. Puncte credite: 6. 

Autor: Natalia CIOBANU, lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivare a diverselor fenomene din 

cadrul evoluţiei instituţiilor de drept. 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: drept roman, izvor de drept roman, reprezentare, persoană 
fizică, persoană juridică, căsătorie, tutelă, curatelă, lucruri (res), proprietate, posesie, 
moduri de dobândire a dreptului de proprietate, succesiune (legală, testamentară, 
contra testamentului,) obligaţie, contact; 

• să analizeze sensul propriu fiecărei categorii şi fiecărui concept juridic roman; 
• să reliefeze locului şi rolului valorilor juridice în cadrul axiologiei sociale romane. 

II. La nivel de aplicare: 
• să interpreteze corect principiile, conceptele şi textele juridice romane, precum şi a 

oricărui text juridic în general; 
• să analizeze instituţiile juridice romane în procesul apariţiei şi evoluţiei lor istorice;  
• să analizeze surprinderea relaţiilor dintre categoriile şi conceptele juridice; 
• să explice determinarea de tip dialectic dintre baza economică a societăţii romane şi 

suprastructura juridică a acesteia, determinare valabilă de-a lungul întregii istorii a 
societăţii umane. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să propună modalităţi de promovare a conştiinţei juridice şi a conştiinţei civice; 
• să perfecţioneze discursul juridic, în sensul exprimării corecte şi fluente în limbajul 

juridic. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Noţiunea, obiectul de studiu şi sistemul dreptului privat roman 
Noţiunea dreptului privat roman. Concepţiile romanilor privind definirea dreptului. 

Divizarea dreptului roman în drept public şi drept privat. Sistemul dreptului privat roman. 
Jus civile şi jus gentium. Influenţa dreptului privat roman asupra dezvoltării sistemelor de 
drept ale ţărilor Europei continentale. Procesul recepţiei dreptului privat roman în istoria 
statului nostru. 
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2. Istoria socială şi politică a Romei 
Apariţia statului roman. Regalitatea în formă statală. Republica. Principatul. 

Dominatul. 
3. Izvoarele dreptului privat roman 
Noţiunea şi categoriile izvoarelor dreptului privat roman. Obiceiul ca izvor de drept 

privat roman. Legea ca izvor de drept privat roman. Rolul edictelor pretoriene în dezvoltarea 
dreptului privat roman. Senatusconsultele. Constituţiile imperiale. Jurisprudenţa - izvor de 
drept privat roman. Specificul jurisprudenţei în dependenţă de perioada istorică de dezvoltare 
a dreptului privat roman. Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea dreptului privat roman.  

Codificarea lui Iustinian. Premisele codificaţiei. Procesul de realizare a codificaţiei. 
Părţile componente ale codificaţiei. Importanţa codificării lui Iustinian pentru dreptul privat 
roman. 

4. Procedura civilă romană. Acţiunile. 
Obiectul şi evoluţia procedurii civile romane. Procedura legisacţiunilor. Procedura 

formulară. Procedura extraordinară. Noţiunea şi clasificarea acţiunilor.  
5. Persoanele 
Noţiunea persoană şi categoriile de persoane. Capacitatea civilă în dreptul privat 

roman. Capitis deminutio – noţiune, categorii, conţinut. Statutul juridic al cetăţenilor Romei. 
Statutul juridic al latinilor şi peregrinilor. Statutul juridic al coloniilor. Statutul juridic al 
sclavilor. Persoanele juridice în dreptul roman. 

6. Organizarea familiei romane 
Noţiunea şi categoriile de căsătorii. Condiţiile şi formele încheierii căsătoriei în dreptul 

privat roman. Zestrea (dota) şi regimul ei juridic. Relaţiile personal - nepatrimoniale şi 
patrimoniale dintre soţi în cadrul căsătoriei. Rudenia agnată şi cognată. Pater potestas 
(puterea tatălui): apariţia, conţinutul, dispariţia. Înfierea şi legitimarea. Emanciparea. 
Peculiul şi categoriile lui. Tutela şi curatela – scopul şi categoriile. 

7. Drepturile reale 
Noţiunea şi clasificarea bunurilor. Posesiunea şi detenţiunea - elementele şi categorii. 

Noţiunea de proprietate în sens economic şi juridic. Conţinutul dreptului subiectiv de 
proprietate. Categoriile de proprietate în dreptul roman. Modurile de dobândire a dreptului de 
proprietate. Apărarea dreptului de proprietate. Drepturile reale asupra lucrului altuia. 

8. Succesiuni 
Noţiunea şi evoluţia succesiunii în dreptul privat roman. Succesiunea legală. 

Succesiunea testamentară. Succesiunea diferită contra testamentului. Dobândirea succesiunii. 
Sancţiunea moştenirii. Legatele şi fideicomisele. 

9.Obligaţiile  
Noţiunea şi elementele obligaţiilor. Clasificarea obligaţiilor. Efectele obligaţiilor. 

Executarea obligaţiilor. Neexecutarea obligaţiilor. Stingerea obligaţiilor. Modurile voluntare 
şi involuntare de stingere a obligaţiilor. Transferul obligaţiilor. Garanţiile personale şi reale. 

10. Izvoarele obligaţiilor  
Evoluţia conceptului de izvor al obligaţiilor. Contracte solemne. Contractele reale. 

Contractele consensuale. Contractele nenumite. Pacte. 
11. Obligaţiile quasicontractuale 
Noţiuni generale despre obligaţii quasicontractuale. Gestiunea de afaceri fără mandat 

(Negotiorum gestio) şi efectele juridice. Obligaţiile ce apar din îmbogăţirea pe seama altuia 
fără just temei (îmbogăţirea fără justa cauză). Condiţiile apariţiei şi efectele juridice. 

12. Obligaţiile delictuale şi quasidelictuale  
Noţiunea şi categoriile delictelor. Caracterul răspunderii. Injuria. Noţiunea şi 

conţinutul. Furtul şi categoriile lui (furtum manifestum şi furtum nec manifestum). Cauzarea 
daunei unui lucru în mod ilicit (Damnum injuria datum). Noţiunea şi categoriile obligaţiilor 
quasidelictuale. 
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INFORMATICA JURIDICĂ 
Total ore: 44 

Puncte credite: 5 
Autor: Ion GHEORGHIŞTEANU, lect. sup. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţelor în domeniul implementării tehnologiilor 
informaţionale moderne pentru aplicarea lor cu eficienţă la prelucrarea şi analiza datelor, 
inclusiv la luarea deciziilor în domeniul activităţii economice. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii să fie capabili: 
I.  La nivel de cunoaştere: 

• să descrie particularităţile celor mai accesibile, eficiente şi populare modalităţi de 
utilizare a tehnologiilor informaţionale (TI) în domeniul social economic; 

• să dispună de capacităţi pentru construirea unor scheme, formulare, modele 
confortabile de prelucrare/prezentare a informaţiei economice; 

•  să cunoască cele mai utile instrumente incluse în cele mai accesibile pe piaţă aplicaţii 
(TI) în vederea utilizării lor la colectarea sau/şi prelucrarea datelor ; 

• să explice modalităţi, forme de trecere de la conţinutul teoretic al disciplinelor 
economice, care presupun anumite calcule, la diverse forme de prezentare, cu scopul de 
a le supune analizei sau/şi prelucrării lor.  
II. La nivel de aplicare: 

• să utilizeze instrumente eficiente în vederea colectării şi păstrării datelor cu caracter 
economic; 

• să aplice metodologii moderne (TI) de prelucrare şi prezentare a informaţiei în cadrul 
tuturor disciplinelor din domeniul economiei; 

• să elaboreze modele, scheme de obţinere a rezultatelor prin utilizarea unor 
particularităţi specifice aplicaţiilor (TI) moderne în vederea automatizării procesului de 
prelucrare şi analiză a datelor; 

• să utilizeze diverşi algoritmi şi forme cunoscute sau/şi eficiente, comode de extragere, 
prelucrare şi prezentare a informaţiei. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să propună şi să utilizeze scheme noi, mai comode sau/şi mai eficiente de colectare şi 
prezentare a datelor; 

• să utilizeze eficient instrumentele (TI) specifice diverselor discipline economice în 
vederea elaborării unor modele, algoritmi universali pentru automatizarea proceselor de 
prelucrare şi prezentare a datelor respective.  
 

Unităţi de conţinut: 
1. Informatica Juridică. MS Excel – mijloc de prelucrare a informaţiei economice. 

Scurte date referitoare la evoluţia şi importanţa informatizării societăţii. Importanţa 
implementării TI în domeniul economic. Soft-uri accesibile, moderne şi utile pentru 
utilizare în domeniul economic. Necesitatea utilizării tehnologiilor sau/şi elaborării unor 
scheme (modele) moderne noi de prelucrare a informaţiei cu caracter economic prin 
implementarea intensivă a soft-urilor universale sau/şi specifice activităţii economice. 
Noţiuni de date, informaţii din diverse domenii de activitate. Specificul datelor din 
domeniul activităţii economice. Eficienţa utilizării aplicaţiilor (TI) moderne sau/şi 
necesitatea elaborării, modernizării permanente ale lor. Utilizarea unor soft-uri universale 
şi destul de utile pentru acoperirea unei importante cote de necesităţi din domeniul 
prelucrării informaţiei din domeniul economic, inclusiv din domeniul luării deciziilor. 
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Aplicaţia Excel - un soft cu o utilitate remarcabilă, largă şi eficientă pentru utilizare în 
domeniul prelucrării datelor în diverse domenii. Tipuri şi formate de date în Excel.  

2. Calcule în Excel, reprezentarea grafică a datelor.  
Posibilităţi sporite ale aplicaţiilor prin utilizarea modului de afişare, formulelor, funcţiilor 
standard orientate spre diverse domenii de activitate. Utilizarea proprietăţii de iniţiere a 
recalculării la oricare modificare a datelor – o posibilitate eficientă şi deosebit de utilă la 
crearea unor scheme cu proprietăţi de automatizare a proceselor de prelucrare şi analiză a 
datelor. Reprezentarea grafică a datelor în Excel. 

3. Utilizarea programului Excel pentru bazele de date (liste de date) 
Posibilităţi eficiente de prezentare şi prelucrare a datelor în formă de liste (filtre, calcule 
de sinteză). Modalităţi de eficientizare a prelucrării listelor prin utilizarea funcţiilor 
specializate pentru bazele de date.  

4. Baze de date relaţionale. Principiile de stocare a informaţiei în tabele.  
Aplicaţia Access. Mediul de gestionare a bazelor de date. Modalităţi de clasificare şi 
prezentare a datelor în format de baze date. 

5. Interogări în MS Access. Prelucrarea datelor prin utilizarea cererilor, macros-urilor. 
Utilizarea interogărilor cu acţiune la gestionarea datelor. Eficientizarea procesului de 
prelucrare prin utilizarea interogărilor cu parametri. Cereri cu parametri – mijloc de 
ridicare a nivelului de eficienţă la gestionarea datelor. 

6. Formulare şi rapoarte în MS Access 
Crearea instrumentelor, obiectelor componentele de bază. Posibilităţi şi exemple de 
realizare a unui sistem informatic în baza aplicaţiei Access pentru întreţinerea dialogului 
între utilizator şi o bază de date. Formulare în calitate de fereastră de dialog, întreţinerea 
dialogului prin intermediul parametrilor dinamici cu diverse obiecte-instrumente de 
prelucrare a datelor. Diverse forme de prezentare a rezultatelor prelucrării. 

7. Componente de lărgire şi dezvoltare continuă a disciplinei 
SOLVER-ul ca componentă utilă la rezolvarea problemelor decizionale sau/şi de 
optimizare. Funcţia LINEST – instrument eficient pentru analiză a datelor. Noţiune de 
sistem informatic.  

 
 

LIMBA LATINĂ 
Total ore: 30; Puncte credite: 

 Autori: Lucia CEPRAGA, conf. univ., dr.,  
 Svetlana BÎRSAN, conf. univ., dr.  

 
Scopul cursului: introducerea studenţilor de la specialitatea „Drept” în cultura clasică 

romană, familiarizarea cu sistemul terminologic judiciar din Roma antică, formarea 
competenţelor de percepere a înţelepciunii expresiilor juridice şi a maximelor prin 
familiarizarea cu structura gramaticală a limbii latine.  

Obiectivele/rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să înţeleagă specificul limbii latine, structura şi semnificaţia faptelor de limbă, prin 
raportare la limba româna şi la limbile moderne care prezintă interes pentru studenţii de 
la specializarea „Drept”; 

• să asimileze noţiuni fundamentale ale limbii latine şi să fixeze deprinderi de însuşire a 
lexicului latin; 

• să identifice realităţi gramaticale, sintactice esenţiale, prin analogie cu limba română, în 
vederea traducerii textelor selectate şi ajustate în concordanţă cu profilul specialităţii; 

• să recunoască termenii, expresiile şi maximele juridice şi să prezinte conotaţiile de 
rigoare. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să se exprime corect şi nuanţat în limba româna, prin cunoaşterea, cu ajutorul limbii 

latine, a originii cuvintelor, a evoluţiei sensurilor şi a mecanismului de formare a 
acestora; 

• să traducă oral/scris cuvinte, expresii, enunţuri şi texte scurte, să aplice elemente 
lexicale şi gramaticale studiate într-o varietate de exerciţii; 

• să deprindă tehnica traducerii, ca instrument al muncii intelectuale; 
• să-şi îmbogăţească exprimarea personală cu neologismele de origine greco-latină, 

fundament al terminologiei neologice actuale. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să dea dovadă de competenţe integratoare ce se manifestă prin a conştientiza 
importanţa studierii limbii latine în activitatea profesională; 

• să deţină informaţii referitoare la aspectele esenţiale ale societăţii antice: familia, casa, 
şcoala, religia, statul, armata, literatura, ştiinţele etc.; 

• să însuşească şi să aplice în discursuri româneşti expresii juridice latineşti şi termeni 
consacraţi; 

• să analizeze noţiuni lingvistice şi culturale referitoare la civilizaţia greco-romană din 
perspectiva contemporaneităţii; 

• să conştientizeze şi să-şi asume valorile spirituale şi etice ale antichităţii greco-romane 
în contextul identităţii noastre naţionale. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Lingua Latina est Europae sermo patrius. Introducere în studiul limbii latine. 
Elemente de fonetică a limbii latine. Accentul latin. 

2. Lingua Latina est fundamentum linguae nostrae et iurisprudentiae. Verbul. 
Prezentul indicativ activ. [Praesens indicativi activi] Pronumele personal. [Pronomina 
personalia] 

3. Moldavia patria mea est. Substantivul. [Nomina substantiva] Declinarea I a 
substantivelor şi adjectivelor. [ Declinatio prima] 

4. Non scholae, sed vitae discimus. Consolidarea cunoştinţelor 
5. Verba docent, exemla trahunt. Declinarea a II-a a substantivelor şi 

adjectivelor.[Declinatio secunda] Pronumele posesiv. [ Pronomina possesiva] 
6. Iustitia nescit nec patrem, nec matrem. Declinarea a III-a a substantivelor. 

[Declinatio tertia] 
7. Audiatur et altera pars. Verbul. [Verbum] Prezentul indicativ pasiv. [Praesens 

indicativi passivi] Prepoziţiile în limba latină.[Prepositipones] 
8. Repetitio est mater studiōrum. Consolidarea cunoştinţelor. 
9. Argumenta non numerantur sed ponderantur. Numeralul. [ Numeralia ordinalia et 

cardinalia] 
10. Carpe diem! Verbul. [Verbum] Modul imperativ. [Praesens imperativi] Pronumele 

reflexive [Pronomina reflexiva] 
11. Qui scribit, bis legit. Consolidarea cunoştinţelor. 
12. Citius, altius, fortius. Adjectivul. [Nomina adiectiva] Gradele de comparaţie [Gradus 

comparationis ] 
13. Veni, vidi, vici! Verbul. [Verbum] Perfectul indicativ activ. [Perfectum indicativi activi 

] Adverbul.[ Adverbium] 
14. Nulla dies sine linea. Declinarea a IV-a şi a V-a a substantivelor. [declinatio quarta et 

declinatio quinta] 
15. Ignorantia non est argumentum. Consolidarea cunoştinţelor. 
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ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Vladlen COJOCARU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi întru cunoaşterea temeinică 

al instituţiilor juridice ce ocrotesc normele juridice statale cum sunt: Jurisdicţia 
Constituţională, instanţele judecătoreşti, procuratura, avocatura, notariatul, organele de 
anchetă ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Anticorupţie, Activităţile desfăşurate 
întru ocrotirea normelor de drept efectuate de Serviciul de Informaţii şi Securitate etc. 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• studentul trebuie să cunoască noţiunile generale privind activitatea organelor de 
ocrotire a normelor de drept, care vor fi necesare pentru însuşirea altor discipline 
juridice şi îndeplinirii cu succes a activităţii profesionale a juristului practic în toate 
domeniile dreptului; 

• structura şi activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept, direcţiile principale: 
activitatea organelor judecătoreşti, Curţii Constituţionale, Procuraturii, Avocaturii, 
Poliţiei şi altor organe;  

• să obţină cunoştinţe de bază în domeniul ocrotirii drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, raporturilor între aceste organe, importanţa exercitării 
drepturilor;  

• să cunoască cele mai importante noţiuni şi expresii juridice; 
• caracterizarea fiecărui organ ce realizează funcţia ocrotirii normelor de drept în parte, 

analizând modalităţile de crearea lor, structura, atribuţiile, şi competenţele acestora, 
posibilitatea atribuirii unei activităţi în competenţa unui sau altui organ.  
II. La nivel de aplicare: 

• să conştientizeze nevoia pregătirii şi formării personalităţii viitorului specialist prin 
efort autoeducativ; 

• să promoveze demersuri strategice active de dezvoltare a culturii profesionale;  
• să identifice erori şi contraziceri ce se produc din lipsă de cunoştinţe sau interpretări 

eronate a prevederilor legale cu care s-au familiarizat. 
• La nivel de integrare/creativ: 
• să contribuie la ridicarea culturii şi conştiinţei juridice a populaţiei în materie de drept;  
• să stabilească rolul şi locul organelor de ocrotire a normelor de drept în dezvoltarea 

sistemului de ştiinţe juridice cu scopul de a opera şi a utiliza cunoştinţele respective în 
însuşirea mai eficientă a celorlalte ramuri ale dreptului. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Noţiuni generale privind activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept. 
Modulul II. Justiţia şi principiile fundamentale ale înfăptuirii justiţiei. 
Modulul III. Sistemul judiciar în Republica Moldova. Organele de administrare 

judecătorească. 
Modulul IV. Jurisdicţia Constituţională. 
Modulul V. Centrul pentru drepturile omului. Avocaţii parlamentari. 
Modulul VI . Procuratura. 
Modulul VII. Organele de menţinere a ordinii, securităţii publice şi securităţii sociale. 
Modulul VIII. Avocatura. 
Modulul IX. Notariatul. 
Modulul X. Organele nestatale ce contribuie la activitatea de ocrotire a normelor de drept. 
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LIMBA ROMANĂ PENTRU ALOLINGVI 
Total ore: 30; Puncte credite: 2  

Autori: Raisa BORCOMAN, prof. univ., dr. 
 Armenia CICALĂ, lect. super. univ. 

 Tamara BOICO, lect. super. univ. 
 

Scopul cursului: formarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi prin 
intermediul textelor de specialitate din domeniul economic şi pregătirea acestora pentru 
încadrarea în economia naţională. 
 

Obiectivele/Rezultatele învăţării: La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
 

I. La nivel de cunoaştere: 
• Să-şi aprofundeze cunoştinţele privind sistemul şi structura limbii române ca limba a 

doua de comunicare, să-şi perfecţioneze limbajul, deprinderile de comunicare; 
• Să-şi dezvolte capacităţile de comprehensiune, de interpretare şi de aplicare a 

conţinuturilor informaţionale, în general, şi ale celor exprimate în textele cu caracter 
economic, în special; 

• Să asimileze cuvinte, expresii noi, precum şi termeni din domeniul specialităţilor 
economice, în concordanţă cu situaţia de comunicare şi tema abordată. 
II. La nivel de aplicare: 

• Să poată utiliza cunoştinţele acumulate la însuşirea unor discipline cu caracter 
economic care urmează să fie predate în limba română; 

• Să aplice cunoştinţele acumulate în lucrul cu literatura de specialitate editată în limba 
română în timpul selectării informaţiei şi traducerii acesteia. 
III. La nivel de integrare: 

• Să conceapă, în contextul sociolingvistic actual din Republica Moldova, cunoaşterea 
limbii române, limbă de stat, drept unul din factorii de integrare socială; 

• Să utilizeze limba română în activitatea profesională pe care urmează să o desfăşoare;  
• Să argumenteze necesitatea studierii şi avantajele cunoaşterii limbii române. 

  
Unităţi de conţinut: 

1. Iniţiere în studiul disciplinei. Consideraţii generale privind limbajul economic 
/Organizarea sistemului învăţământului universitar din Republica Moldova. 

2. Rolul termenilor în construirea limbajului economic / Aspecte ale limbajului din 
domeniul Management. 

3. Însuşirea şi utilizarea limbajului economic de către alolingvi. Corectitudinea 
limbajului economic. Greşeli de vocabular / Aspecte ale limbajului din domeniul 
marketing-ului, afacerilor. 

4. Greşeli de ordin gramatical specifice vorbitorilor alolingvi / Constituirea Uniunii 
Europene. Perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 

5. Compoziţia cu teme economice. Rolul ei în procesul de predare-învăţare a 
limbajului de specialitate / Aspecte ale limbajului financiar-bancar. 

6. Elaborarea unor texte cu destinaţie oficială. Elemente de corespondenţă / 
Angajarea în câmpul muncii. 
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DREPT CONSTITUTIONAL 
Total ore 180: . Puncte credite 6:  

Autor:Victor CARAUS conf.univ.,dr 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: Obiectivul principal al disciplinei este 

familiarizarea şi formarea deprinderilor studenţilor facultăţii de drept în ceea ce priveşte 
bazele organizării de stat, principiile constituţional privind statutul juridic a persoanei. 
Rezultatele învăţării: cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului 
autorităţilor publice în ţară pentru protecţia şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi 
cetăţeanului. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării: 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• identifice elementele, locul şi importanţa dreptului constituţional şi administrativ ca 
ramuri de drept şi ca ştiinţe juridice; 

•  să relateze bazele teoriei constituţiei şi dezvoltării ei, bazele organizării de stat; 
• să determine principiile statutului juridic a persoanei, drepturile, libertăţile şi 

obligaţiunile constituţionale a omului şi cetăţeanului. 
II. La nivel de aplicare: 

• să conştientizeze importanţa aplicării conforme a legislaţiei;  
• să interpreteze conţinutul normelor legale. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să evidenţieze, să clasifice, după anumite criterii, principii, noţiuni şi categorii ale 

dreptului constituţional;  
• să stabilească gradul de interacţiune dintre diferite elemente, instituţii, autorităţi în 

realizarea puterii poporului; 
•  să identifice gradul de interacţiune dintre interesul public şi interesul privat în 

realizarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. 
 

Unităţi de conţinut: 
Modulul I. Dreptul constituţional – ramura fundamentală a sistemului de drept din Republica 
Moldova (2/2/4)  
Modulul II. Teoria generală a statului ca instituţie a dreptului constituţional (3/3/6) 
Modulul III. Forma de stat (2/2/4) 
Modulul IV. Teoria constituţiei. (4/2/6) 
Modulul V. Cetăţenia – instituţie juridică de drept constituţional (4/2/6). 
Modulul VI. Statul juridic al străinilor în Republica Moldova (2/2/4) 
Modulul VII. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii 
Moldova (4/2/6)  
Modulul VIII. Forme şi mijloace de exercitare a suveranităţii naţionale (2/2/4)  
Modulul IX. Sistemul politic al societăţii (2/2/4) 
Modulul X. Sistemul electoral (4/2/6) 
Modulul XI. Parlamentul Republicii Moldova (4/2/6) 
Modulul XII. Preşedintele Republicii Moldova (2/2/4) 
Modulul XIII. Guvernul Republicii Moldova (2/2/4). 
Modulul XIV. Puterea judecătorească în Republica Moldova (4/2/6). 
Modulul XV. Curtea Constituţională din Republica Moldova (4/2/6) 

 
 

 19 



DREPTUL CIVIL PARTEA GENERALĂ I 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: E. DONOS, conf.univ. 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivare a diverselor fenomene  
juridice, concepte doctrinare, reglementări juridice în vigoare, precum şi la 

dezvoltarea aptitudinilor analitice şi de sinteză. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: dreptul civil, izvor de drept civil, normă juridică civilă, raport 
juridic civil, obiect al raportului juridic civil, act juridic civil, condiţii de valabilitate 
ale actului juridic civil, modalităţile actului juridic civil, nulitatea actului juridic civil 
prescripţie extinctivă, termenele prescripţiei restrictive, reprezentarea, procură etc. ; 

• să reliefeze locul şi rolul valorilor juridice în cadrul axiologiei sociale, precum şi 
determinarea obiectului de studiu, definirea noţiunilor şi conceptelor fundamentale, 
determinarea principiilor şi a conţinutului drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile;  

• să analizeze legăturile dreptului civil şi alte ramuri ale dreptului, argumentarea 
răspunsurilor la diferite subiecte în baza opiniilor doctrinare, a legislaţiei în vigoare şi a 
practicii judiciare;  
II. La nivel de aplicare: 

• să aplice principiile, conceptele instituţiilor juridice civile; 
• să analizeze şi să valorifice opiniile oponente, găsirea soluţiilor corecte la problemele 

de ordin practic, utilizarea metodelor optime în procesul de analiză şi aplicare a legii 
civile; 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să propună modalităţi de dezvoltare a conştiinţei juridice şi a conştiinţei civice, 
cultivarea spiritului de dreptate şi justiţie. 

• să elaboreze unele aprecieri a doctrinei şi legislaţiei naţionale prin intermediul 
publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, care fapt ar duce la ridicarea nivelului culturii 
juridice a persoanelor în materia dreptului civil. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Noţiuni introductive privind dreptul privat 
Noţiunea şi particularităţile dreptului privat. Sistemele dreptului privat în R.M.. 

Sistema dreptului civil. Sisteme principale de drept civil continental. 
2. Caracteristica generală a dreptului civil 
Noţiunea dreptului civil. Rolul, funcţiile, locul dreptului civil în sistema de drept 

naţional. Obiectul de studiu al dreptului civil. Metoda de reglementare juridică a dreptului 
civil. Principiile dreptului civil. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului. 
Noţiunea şi obiectul ştiinţei civile. Metodologia ştiinţei dreptului civil. Ştiinţa dreptului civil 
şi alte ştiinţe sociale. 

3. Izvoarele dreptului civil 
Noţiunea de izvor de drept civil. Categoriile izvoarelor dreptului civil. Corelaţia 

normelor juridice cu normele etice din societate. Sistema actelor normative ale dreptului 
civil. Aplicarea legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanelor. Interpretarea legii civile. 
Metodele de interpretare. 

4. Raportul juridic civil 
Noţiunea şi elementele raportului juridic civil. Particularităţile raportului juridic civil. 

Conţinutul raportului juridic civil. Subiectele raportului juridic civil. Obiectul raportului 
juridic civil. Clasificarea raporturilor juridice civile. 
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5. Obiectele raportului juridic civil 
Noţiunea şi categoriile obiectelor raportului juridic civil. Noţiunea şi clasificarea 

bunurilor. Banii şi titlurile de valoare ca obiecte a raportului juridic civil. Obiectele 
nemateriale ale raportului juridic civil. 

6. Actul juridic civil – temei de apariţie a raportului juridic civil. Noţiuni 
introductive 

Noţiunea, esenţa şi trăsăturile actului juridic civil. Clasificarea actelor juridice civile. 
7. Condiţiile actului juridic civil 
Definirea şi clasificarea condiţiilor actului juridic civil. Capacitatea de a încheia actul 

juridic civil. Consimţământul şi viciile de consimţământ. Obiectul actului juridic civil. Cauza 
actului juridic civil. Forma actului juridic civil. 

8. Modalităţile actului juridic civil 
Noţiunea modalităţilor actului juridic. Termenul (ca modalitate a actului juridic). 

Condiţia (ca modalitate a actului juridic). Sarcina. Nulitatea actului juridic civil. 
9. Nulitatea actului juridic civil 
Noţiunea şi clasificarea nulităţii actului juridic civil. Regimul juridic al nulităţii 

absolute. Regimul juridic al nulităţii relative. Efectele nulităţii actului juridic civil. 
10. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor civile 
Noţiunea exercitării drepturilor subiective civile şi a executării obligaţiilor civile. 

Metodele de exercitare a drepturilor subiective civile şi de executare a obligaţiilor. 
Principiile executării drepturilor subiective şi a executării obligaţiilor. Limitele executării 
drepturilor civile. Abuzul de drept. 

11. Reprezentarea în dreptul privat. Reglementarea juridică a procurii 
Evoluţia istorică a instituţiei reprezentării. Noţiunea privind reprezentarea. Domeniul 

de aplicare, rolul, importanţa. Structura reprezentării. Clasificarea reprezentării. Activitatea 
în numele altei persoane fără împuterniciri sau cu depăşirea împuternicirilor. Definirea şi 
categoriile procurii. Forma şi termenul de valabilitate a procurii. 

12. Apărarea drepturilor subiective civile 
Dreptul la apărare – noţiune, rolul. Metodele civile de apărare a drepturilor subiective 

civile. Formele de apărare a drepturilor subiective civile. Forma jurisdicţională: adresarea în 
justiţie, calea administrativă. Forma nejurisdicţională. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei 
profesionale în R.M. 

13. Prescripţia extinctivă 
Definirea şi reglementarea prescripţiei extinctive. Natura juridică a prescripţiei 

extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. 
14. Termenele de prescripţie extinctivă 
Noţiunea şi însemnătatea termenelor în dreptul civil. Categorii de termene în dreptul 

civil. Calcularea termenilor în dreptul civil. Începutul cursului termenelor de prescripţie 
extinctivă. Suspendarea termenului de prescripţie extinctivă. Întreruperea cursului prescripţiei 
extinctive. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. 
 

 
LOGICA JURIDICĂ 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Galina ŢURCAN, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a gândi în mod precis, consecvent şi 
argumentat şi a comunica eficient în cadrul profesional şi social ţinând cont de respectarea 
regulilor logice. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: logică, logică juridică, limbaj, limbaj juridic, principiu logic, 
noţiune, judecată, raţionament, argumentare, demonstraţie, combatere, ipoteză; 

• să însuşească legile şi regulile gândirii; 
• să identifice greşelile logice. 

II. La nivel de aplicare: 
• să determine rolul şi funcţiile logicii juridice în activitatea intelectuală; 
• să aplice cunoştinţele însuşite în activitatea de instruire în cadrul altor discipline 

juridice; 
• să determine factorii implicaţi în comiterea greşelilor logice. 

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să comunice eficient în cadrul profesional şi social ţinând cont de respectarea regulilor 

logice; 
• să argumenteze propria poziţie, utilizând teoria argumentării şi persuasiunea; 
• să elaboreze discursuri judiciare utilizând forme logice specifice dreptului.  

 
Unităţi de conţinut: 

1. Introducere în logica juridică. 
Definiţia şi problematica logicii. Formele principale ale gândirii şi principiile logicii. 

Corectitudinea şi adevărul gândirii. Definiţia şi problematica logicii juridice. 
2. Logica juridică şi limbajul juridic. 
Limba ca sistem de simboluri şi semne. Tipuri de limbaj. Limbajul juridic şi limbajul 

judiciar. Natura şi structura întrebării. Tipuri de întrebări. Noţiune de răspuns. 
3. Principiile logice. 
Noţiune de principiu logic. Principiul identităţii. Principiul noncontradicţiei. Principiul 

terţului exclus. Principiul raţiunii suficiente. Principiile juridice. 
4. Noţiunea. 
Noţiunea – formă logică fundamentală. Specificul noţiunii juridice. Clasificarea 

noţiunilor. Raporturile dintre noţiuni. Operaţii în raport cu noţiunile.  
5. Judecata. 
Caracteristica generală a judecăţii. Tipurile judecăţilor simple. Clasificarea judecăţilor 

categorice. Judecăţile compuse şi tipurile lor. Judecăţi modale. Specificul judecăţii juridice.  
6. Raţionamentul. 
Noţiune de raţionament. Tipuri de raţionamente. Raţionamente deductive imediate. 

Silogismul categoric. Specificul silogismului judiciar. Forme compuse şi forme prescurtate 
ale silogismului. Raţionamente cu propoziţii compuse. Raţionamente inductive. 
Raţionamente prin analogie.  

7. Fundamentele logice ale argumentării.  
Noţiune de argumentare. Tipurile argumentării. Demonstraţia şi combaterea. Formele 

demonstraţiei. Regulile demonstraţiei şi combaterii. Specificul argumentării juridice. 
8. Ipoteza. 
Noţiune de ipoteză. Etapele gândirii în raport cu ipoteza. Versiunea juridică. 
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FILOSOFIA 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Tudor DUMITRAŞ, dr., conf. univ. 
Muza BUCAROS, dr., conf. univ. 

Ilarion CHISTRUGĂ, dr., conf. univ. 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica aparatul categorial şi cunoştinţele 
filosofice obţinute în activitatea instructivă şi profesională. 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: filosofie, filosofie economică, şcoală filosofică, ontologie, 
conştiinţă, gnoseologie, metodologie, societate, antropologie, cultură, axiologie, etică, 
morală; 

• să identifice strategiile şi tendinţele gândirii filosofice. 
II. La nivel de aplicare: 

• să determine rolul şi funcţiile filosofiei în activitatea intelectuală; 
• să aplice cunoştinţele însuşite în activitatea de instruire în cadrul disciplinelor 

economice. 
III. La nivel de integrare / creativ: 

• să aprecieze rolul modelelor de gândire în activitatea intelectuală în sfera economică; 
• să comunice eficient în cadrul profesional şi social, utilizând limbajul filosofic însuşit. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Filosofia - concepţie despre lume şi modalitatea de gândire. 
Obiectul filosofiei. Locul şi rolul filosofiei în sistemul culturii. Specificul cunoaşterii 

filosofice.  
2. Etapele istorice de dezvoltare ale filosofiei. 
Filosofia Orientului Antic. Filosofia Greciei Antice. Filosofia medievală. Filosofia 

renascentistă. Filosofia modernă. Filosofia clasică germană. Filosofia contemporană.  
3. Apariţia şi dezvoltarea gândirii filosofice în Moldova.  
Filosofia istoriei în letopiseţele din sec. XV-XVII. Concepţia filosofică a lui N. 

Milescu-Spătaru. Ideile filosofice şi umanismul lui D. Cantemir. Idei filosofice în creaţia lui 
M. Eminescu. 

4. Ontologia. Învăţătura despre existenţă. 
Noţiune de ontologie. Organizarea structurală a materiei. Noţiune de element, structură, 

sistem. Spaţiul, timpul, mişcarea. Specificul existenţei economice.  
5. Filosofia conştiinţei. 
Concepţia filosofică despre conştiinţă. Freudismul, psihoanaliza şi problema 

conştiinţei. Conştientul şi inconştientul. Conştiinţa omului şi problema modelării proceselor 
de gândire. 

6. Gnoseologia. 
Noţiune de cunoaştere. Învăţătura filosofică despre adevăr. Cunoaşterea ştiinţifică şi 

structura ei. Logica şi metodologia cunoaşterii ştiinţifice. Noţiunea de paradigmă. 
7. Filosofia societăţii. 
Societatea – obiect de studiu al filosofiei. Structura societăţii. Societatea şi natura. 

Societatea şi istoria. Obiectivitatea legilor istorice. 
8. Filosofia omului. 
Problema omului în filosofie. Conceperea omului ca individ, individualitate, 

personalitate. Libertatea – necesitatea existenţei omului. problema alienării în lumea 
contemporană.  
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9. Filosofia culturii şi axiologia. 
Cultura – obiect de studiu al filosofiei. Cultura ca sistem: formele, nivelurile, tipurile. 

Problema tipologiei culturilor. Cultura şi civilizaţia. Civilizaţia şi globalizarea lumii 
contemporane. 

10. Filosofia moralei. 
Noţiune de morală şi etică. Continuitatea şi discontinuitatea în evoluţia moralei. 

Corelaţia dintre morală, drept, religie, politică şi alte forme ale culturii. Etica relaţiilor în 
afaceri. 

11. Filosofia religiei. 
Religia – fenomen socio-cultural. Religia şi ştiinţa. Religiile mondiale: unitatea şi 

deosebire. Religia şi rolul ei în desfăşurarea proceselor sociale contemporane. 
 
 

TEORIE ECONOMICĂ  
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Victoria TARUS, lector superior 
 

  Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de aplicare a cunoştinţelor de bază ale economiei, 

adecvate în diverse situaţii profesionale; de utilizare a legităţilor economice în calitate de 
consumatori şi producători în activitatea economică; de utilizare a modelelor 
macroeconomice în studierea proceselor şi fenomenelor macroeconomice, de aplicare a 
analizei macroeconomice în activitatea practică. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să definească conceptele de bază privind activitatea economică; 
• să definească conceptele de bază ale activităţii economice la nivel microeconomic; 
• să cunoască şi să monitorizeze factorii macroeconomici de influenţare a economiei; 
• să cunoască esenţa principalelor componente macroeconomice şi relaţiile dintre 

sistemul economic naţional şi internaţional. 
II. La nivel de aplicare: 

• să identifice principiile şi legile de bază ale eficientizării activităţii economice; 
• să argumenteze prin analiza comparativă a diverselor modele de echilibru între 

eficienţa economică şi echitatea socială pentru a evidenţia variantele prioritare de 
organizare economică în diverse condiţii; 

• să cunoască particularităţile funcţionării pieţelor economiei naţionale; 
• să cunoască metodele şi mecanismele de evaluare a rezultatelor la nivel macroeconomic. 

III. La nivel de integrare: 
• să evidenţieze locul cunoştinţelor economice fundamentale în cadrul activităţilor 

economice practice; 
• să elaboreze strategii şi modele de activitate antreprenorială eficientă în ramuri şi 

domenii de activitate antreprenorială; 
• să perceapă problemele şi modul soluţionării lor în condiţiile transformărilor sistemice 

actuale ale mediului economico-social; 
• să cunoască esenţa proceselor macroeconomice şi să fie capabili să realizeze cercetări 

în acest domeniu, 
• să fie capabili să elaboreze şi să evalueze politici de echilibrare, procesele 

macroeconomice; 
• sa însuşească deprinderi în domeniul analizei macroeconomice. 
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Unităţi de conţinut: 
1. Introducere în teoria economică. 
Obiectul de studiu şi etapele evoluţiei teoriei economice, Metodele de cercetare ale 

ştiinţei economice. Nivelele de cercetare şi funcţiile ştiinţei economice. Nevoile umane şi 
interesele economice. Resursele economice şi caracterul lor limitat. Bunurile economice şi 
caracteristicile lor. Activitatea economică: faze şi indicatori. Agenţii economici. 

2. Piaţa şi mecanismul funcţionării ei. 
Piaţa: apariţie, esenţă, tipuri. Cererea şi factorii ce o determină. Oferta şi determinanţii 

ei. Elasticitatea cererii şi ofertei. Interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Echilibrul pieţei. 
Influenţa statului asupra echilibrului pieţei. 

3. Comportamentului consumatorului  
Preferinţele consumatorului şi utilitatea economică. Tipurile şi teoriile utilităţii. Curba 

de indiferenţă. Trăsăturile şi tipurile curbelor de indiferenţă. Constrângerea bugetară şi 
alegerea optimă a consumatorului. Efectul venitului şi efectul substituţiei.  

4. Teoria producţiei. 
Factorii de producţie şi combinarea lor. Funcţia de producţie. Izocuanta: tipuri şi 

trăsături. Alegerea producătorului în perioada scurtă şi lungă de timp. Efectele de extindere 
la scară a producţiei. Costul de producţie şi tipologia lui. Izocostul şi echilibrul 
producătorului. Costurile de producţie în perioada scurtă şi lungă de timp. Maximizarea 
profitului şi pragul de rentabilitate al firmei.  

5. Concurenţa 
Concurenţa şi formele sale. Modelul concurenţei perfecte. Maximizarea profitului şi 

oferta firmei pe piaţa cu concurenţă perfectă. Firma în condiţiile monopolului. Discriminarea 
prin preţ. Alegerea producătorului în condiţiile concurenţei monopolistice. Oligopolul: 
comportamentul strategic al firmelor şi formele sale. 

6. Macroeconomia şi principalii indicatori macroeconomici. 
Obiectul şi scopurile macroeconomiei. Fluxul circular de venituri şi cheltuieli. Sisteme 

de evaluare a rezultatelor macroeconomice. Principii de evaluare şi metode de calcul al PIB-
ului. Evaluarea VN şi a altor indicatori în SCN. Produsul intern brut real şi bunăstarea 
economică.  

7. Instabilitatea macroeconomică şi fluctuaţiile ciclice 
Echilibrul şi dezechilibrul macroeconomic. Caracterul ciclic al economiei şi 

caracteristicile fluctuaţiilor ciclice. Ciclul economic şi fazele lui. Tipurile ciclului economic. 
Cauzele ciclităţii. Criza economică. Politici anticriză. 

8. Piaţa muncii şi şomajul 
Piaţa muncii şi particularităţile ei. Echilibrul pieţei muncii. Definirea şi indicatorii 

şomajului. Formele şi cauzele şomajului. Costurile şomajului. Legea lui A. Ouken. Politici 
anti-şomaj.  

9. Piaţa monetară şi mecanismele ei. Inflaţia.  
Cererea de monedă şi caracteristicile ei. Oferta de monedă. Multiplicatorul monetar. 

Echilibrul pieţei monetare. Politica monetar-creditară: scopuri şi instrumente. Conceptul şi 
indicatorii inflaţiei. Formele cauzale ale inflaţiei. Tipurile inflaţiei. Costurile inflaţiei. Curba 
lui Phillips pe termen scurt şi lung. Politici de combatere a inflaţiei. 

10. Bugetul de stat şi politica bugetar-fiscală 
Bugetul de stat şi elementele sale. Impozitul şi sistemul impozitar. Deficitul bugetar şi 

metodele de finanţare a deficitului bugetar. Datoria publică. Politica bugetar-fiscală: scopuri 
şi instrumente. Efectele de transmisie a politicii bugetar-fiscale.  

11. Economia deschisă şi balanţa de plăţi. 
Comerţul exterior. Eficienţa comerţului exterior. Modelul economiei mici deschise. 

Balanţa de plăţi şi structura sa. Politici de echilibrare a balanţei de plăţi. Piaţa valutară şi 
cursul valutar.  
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ISTORIA UNIVERSALĂ A DREPTULUI 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Mihail ROTARU, prof. univ.dr.hab.,  
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma viitorilor specialişti din domeniul 

jurisprudenţei o concepţie ştiinţifică despre: etapele constituirii şi conţinutul dezvoltării 
statalităţii şi sistemelor de drept; implementarea cunoştinţelor teoretice şi practice vizând 
istoricul statului şi dreptului etc. Prezentul curs este orientat spre studierea apariţiei, 
dezvoltării, funcţionării statului şi dreptului în ţările care au avut un impact considerabil 
asupra civilizaţiei umane.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• formarea gândirii istorico-juridice necesară pentru însuşirea şi realizarea dreptului; 
• formarea deprinderilor de analiză ştiinţifică a proceselor de analiză ştiinţifică a 

proceselor de evoluţie a fenomenelor statalo-juridice din ţările mai avansate ale lumii şi 
din Republica Moldova. 
II. La nivel de aplicare: 

• înţelegerea mecanismelor de realizare a actului juridic în procesul formării şi 
consolidării societăţii; 

• formarea elementelor de principii aplicative ale organizării statului de drept, 
principiilor şi mecanismele democratice. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• elucidarea legităţilor general-istorice, conform cărora are loc emergenţa şi evoluţia 
instituţiilor de stat şi normelor de drept într-o perioadă istorică; 

• crearea premizelor favorabile pentru însuşirea adecvată a mai multor discipline: teoria 
generală a dreptului, drept constituţional, drept internaţional etc. 

 
Unităţi de conţinut: 

Introducere în studiul I.U.S.D (2/2/4). 
Modulul I. Statul şi dreptul în Epoca Antică (2/2/4). 
Modulul II. Statul şi dreptul în Evul Mediu (4/4/8). 
Modulul III. Statul şi dreptul în Epoca Modernă (4/4/8). 
Modulul IV. Statul şi dreptul în Epoca Contemporană (4/4/8). 
Modulul V. Tendinţe principale în dezvoltarea statului şi dreptului contemporan (6/6/12). 
 

 
DREPTUL CIVIL. P.G.II 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Veronica GÎSCA, conf.univ.dr. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivarea diverselor fenomene din 
cadrul evoluţiei instituţiilor de drept civil, p.g.II. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: dreptul civil, p.g.II, persoana fizică, persoana juridică, înfiinţarea 
şi lichidarea persoanei juridice, patrimoniul, posesia, modurile de dobândire şi de 
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încetare ale dreptului de proprietate, apărarea dreptului de proprietate, modalităţile 
dreptului de proprietate, dezmembrămintele dreptului de proprietate, registrul bunurilor 
imobile. 

• să analizeze raporturile juridice între persoane fizice juridice şi implicit dreptul de 
proprietate; 

• să reliefeze componentele şi cerinţele ale modului de dobândire şi încetare a dreptului 
de proprietate; 
II. La nivel de aplicare: 

• să aplice principiile, conceptele şi instituţiilor juridice specifice dreptului civil. P.g.II; 
• să analizeze deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de 

dobândirea şi încetarea dreptului de proprietate, conform legislaţiei în vigoare; 
• să redacteze acte specifice, cum ar fi: act de identitate a unei persoane juridice, act 

constitutiv al unei persoane juridice, contract de vânzare-cumpărare civil ca mod de 
dobândire a dreptului de proprietate etc.  
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să propună modalităţi ale dreptului de proprietate (cele analizate de doctrină şi cele 
reglementate de legislaţia în vigoare); 

• să elaboreze unele proceduri de stimularea spiritului de echipă şi a liberei iniţiative în 
activitatea unei persoane juridice. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Consideraţii generale asupra persoanelor subiecte de drept civil. 
Aspectele generale privind persoanele ca subiecte de drept civil, clasificarea acestora, 

precum şi locul şi importanţa lor în sistemul de drept. 
2. Persoana fizică ca subiect de drept civil. Capacitatea civilă a persoanei fizice. 
Caractere juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei fizice, începutul, conţinutul, 

încetarea inclusiv îngrădirile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.  
3. Identificarea şi ocrotirea persoanei fizice. 
Elementele de identificare a persoanei fizice. De asemenea, în cadrul acestei teme va fi 

studiat sistemul organelor ce se ocupă de ocrotirea persoanei fizice, conform legislaţiei 
naţionale cât şi internaţionale. 

4. Teoria persoanei juridice ca subiect de drept civil. 
Esenţei persoanei juridice în sens juridic, precum şi teoriile privind persoana juridică. 
5. Înfiinţarea persoanei juridice. 
Modalităţile de înfiinţare a persoanei juridice de drept privat şi a actelor de constituire a 

acesteia.  
6. Capacitatea civilă a persoanei juridice. 
Elementele constitutive ale persoanei juridice, precum şi criteriile de clasificare a 

persoanelor juridice conform doctrinei şi legislaţiei în vigoare. Capacitatea de exerciţiu şi de 
folosinţă a persoanelor juridice. 

7. Identificarea persoanei juridice 
La această temă studenţii vor fi familiarizaţi cu principalele elemente de identificare a 

persoanei juridice pentru a fi deosebită de alţi participanţi la circuitul civil. În cadrul lecţiilor 
teoretice se va prezenta principiile lor de activitate, structura şi importanţa acestora. 

8. Reorganizarea şi încetarea activităţii persoanei juridice. 
Se va prezenta o informaţie detaliată privind operaţiunea de reorganizare a persoanei 

juridice, care este o realizare a tehnicii juridice impusă de nevoile practice. 
Vor fi analizate regulile generale de reorganizare, aplicate tuturor persoanelor juridice 

de drept privat, conform dispoziţiilor legale. 
9. Teoria generală a patrimoniului. 
Noţiunea patrimoniului reglementată de Codul civil al Republicii Moldova şi noţiunea 

patrimoniului dată de doctrină. Elementele patrimoniului. 
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10. Teoria generală a posesiei. 
Analiza calităţilor posesiei. Caracteristica viciilor posesiei. Caracteristica efectelor 

generale ale posesiei. 
11. Dreptul de proprietate şi formele lui. 
Definiţia proprietăţii ca categorie economică şi ca categorie juridică. Noţiunea 

dreptului de proprietare: în sens subiectiv şi în sens obiectiv. Analiza atributelor dreptului de 
proprietate: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Analiza caracterelor juridice ale dreptului de 
proprietate: absolut şi inviolabil, deplin şi exclusiv, perpetuu şi translativ. 

12. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate. 
Modurile originare de dobândire a dreptului de proprietate. Modurile derivate de 

dobândire a dreptului de proprietate  
13. Încetarea dreptului de proprietate. 
Încetare a dreptului de proprietate prin: consumarea bunului, pieirea fortuită, 

distrugerea bunului, înstrăinarea bunului în temeiul unui act juridic şi renunţarea la dreptul 
de proprietate. 

14. Modalităţile dreptului de proprietate. 
Transferul dreptului de proprietate de la o persoană la alta sub condiţie rezolutorie. 

Proprietatea dobândită în temeiul unui act juridic anulabil. Proprietatea comună pe cote-părţi. 
Proprietatea în devălmăşie. 

15. Apărarea dreptului de proprietate. 
Protecţia specială din partea legiuitorului a dreptului de proprietate. Confirmarea 

dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare, acţiunea în grăniţuire, acţiunea 
negatorie şi acţiunea confesorie. Apărarea posesiei ca stare de fapt. 

16. Dreptul de vecinătate 
Esenţa confirmării titularului dominaţia totală asupra bunurilor sale, fiind un drept 

absolut, perpetuu şi exclusiv. Regulile speciale de folosire a apelor, distanţa pentru 
construcţii, lucrări şi plantaţii şi accesul pe terenul altei persoane. 

17. Alte drepturi reale (Dezmembrămintele dreptului de proprietate). Uzufructul. 
Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie. 

Separarea atributelor dreptului de proprietate. Noţiunea dreptului de uzufruct. Bunurile 
asupra cărora se poate constitui un drept de uzufruct. Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului. 

18. Dreptul de servitute. Superficia. 
Definiţia dreptului de servitute reglementată de Codul civil al Republicii Moldova, 

caracterele juridice ale dreptului de servitute, clasificarea servituţilor, exercitarea dreptului 
de servitute, inclusiv modurile de stingere a dreptului de servitute. 

Noţiunea şi natura juridică a dreptului de superficie, modurile de dobândire a dreptului 
de superficie, drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului şi ale superficialului. 

19. Gajul. Noţiuni generale. 
Gajul în calitate de instituţie juridică. Delimitarea gajului ca drept real şi drept 

obligaţional. Asemănările şi deosebirile între gajul cu deposedare şi gajul fără deposedare. 
20. Registrul bunurilor imobile. 
Noţiunea de cadastrul bunurilor imobile. Obiectul înregistrării în registrul bunurilor 

imobile. Organul care efectuează înregistrarea bunurilor imobile. 
Sistemul organelor cadastrale. Persoanele care pot avea calitatea de registrator. 

Lucrările de identificare a bunurilor imobile. Dosarul cadastral. Numărul cadastral. Registrul 
bunurilor imobile. Temeiul înregistrării drepturilor. Procedura efectuării menţiunilor în 
registrul bunurilor imobile. 
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DREPTUL MUNCII I 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Evlampie DONOS , dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: în domeniul cunoaşterii, aplicării, analizei, 

interpretării normelor legislaţiei muncii. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  

• să posede cunoştinţe teoretice fundamentale în domeniul dreptului muncii; 
• să cunoască problemele teoretice şi practice ale dreptului muncii. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului dreptului 

muncii; 
• să aplice cunoştinţele teoretice în domeniul dreptului muncii întru soluţionarea unor 

probleme de ordin practic; 
• să interpreteze şi să aplice principiile generale ale dreptului muncii; 
• să iniţieze şi să depisteze probleme de drept al muncii propuse spre soluţionare în 

procesul activităţii juridice; 
• să construiască soluţii de drept; 
• să utilizeze o gamă variată de tehnici în vederea enunţării soluţiilor interpretative ale 

actelor normative din domeniul legislaţiei muncii. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să analizeze cadrul legal naţional în domeniul muncii şi să propună soluţii pentru 
armonizarea acestuia cu cel internaţional; 

• să analizeze o gamă largă de lucrări complexe din domeniul dreptului muncii şi să 
motiveze sinteza efectuată; 

• să exprime viziuni proprii faţă de coliziuni sau reglementări din domeniul dreptului 
muncii; 

• să demonstreze capacităţi de utilizare a metodelor aplicate în domeniul dreptului 
muncii. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Specificul dreptului muncii ca ramură a dreptului. Noţiunea dreptului muncii. 
Raporturile juridice de muncă (noţiune, trăsături, forme, raporturile juridice de muncă ale 
funcţionarilor publici, ale avocaţilor salarizaţi în interiorul profesiei şi ale ucenicilor). 
Izvoarele dreptului muncii. Principiile dreptului muncii (noţiune, categorii: neîngrădirea 
dreptului la muncă şi libertatea muncii, nedescriminarea în executarea contractului 
individual de muncă). 

Dreptul muncii şi alte ramuri de drept. 
2. Parteneriatul social şi tripartismul. Parteneriatul social (noţiune, tripartismul – 

instrument al dialogului social). Organisme tripartite. 
3. Patronatul. Patronatul - partener social (noţiune, categorii de angajatori, dreptul de 

asociere al patronilor). Constituirea şi funcţionarea asociaţiilor patronale (constituirea şi 
înregistrarea asociaţiilor, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor, modificarea actului 
constitutiv şi al statutului, asociaţiile recunoscute, dizolvarea, lichidarea). 

4. Sindicatele. Definiţia şi trăsăturile sindicatelor. 
Libertatea sindicală (noţiunea şi izvoarele libertăţii sindicale, libertatea sindicală 

individuală, libertatea sindicală colectivă, protecţia şi garantarea libertăţii sindicale). 
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Regimul juridic al sindicatelor (constituirea sindicatelor, consecinţe ale personalităţii 
juridice, activităţi sindicale, pluralismul sindical, asocierea şi afilierea sindicală, democraţia 
şi disciplina sindicală, dizolvarea şi reorganizarea sindicatelor, acţiunea sindicală). 

5. Rolul statului pe piaţa muncii şi în relaţiile de muncă. Noţiunea „piaţa muncii” şi 
necesitatea intervenţiei statului pe piaţa muncii. Domeniile de activitate a statului în relaţiile 
de muncă (activitatea legislativă, stimularea dezvoltării economice, formarea profesională, 
stimularea agenţilor economici pentru încadrarea în muncă, permisele de muncă, încadrarea 
lucrătorilor în străinătate. Organe cu atribuţii în domeniul muncii şi al relaţiilor de muncă. 

6. Contractul colectiv de muncă. Definiţie, terminologie, natura juridică, caractere, 
importanţa, categorii de contracte. 

Conţinutul contractului colectiv de muncă (clauze comune tuturor categoriilor de 
contracte, conţinutul contractului de muncă unic la nivel naţional dar şi la celelalte niveluri). 

Negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă (noţiunea, funcţiile negocierii 
colective, participanţi, durata reprezentativităţii, procedura negocierii, facultatea încheierii 
contractului colectiv de muncă). 

Durata şi forma contractului colectiv de muncă. 
Înregistrarea şi publicitatea contractului colectiv de muncă. 
Efectele contractului colectiv de muncă (contractul colectiv de muncă - izvor de drept, 

sfera salariaţilor supuşi efectelor contractului colectiv de muncă, obligativitatea executării 
acestuia, interpretarea). Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului colectiv de 
muncă. 

7. Contractul individual de muncă. Definiţia şi trăsăturile contractului individual de 
muncă. 

Încheierea contractului individual de muncă (clasificarea condiţiilor la încheierea 
contractului, capacitatea juridică a părţilor, incompatibilităţi la încadrarea în muncă, 
consimţământul, obiectul şi cauza contractului individual de muncă, examenul medical, 
condiţiile de studii şi de vechime, verificarea aptitudinilor şi a pregătirii profesionale, durata 
şi forma, conţinutul, clauza de neconcurenţă, înregistrarea şi actele necesare la încheierea 
contractului). 

Cumulul de funcţii. 
Executarea contractului individual de muncă (puterea obligatorie a contractului, 

atribuţiile şi obligaţiile părţilor). 
Carnetul de muncă. 
Modificarea contractului individual de muncă (delegarea, detaşarea, transferul, trecerea 

temporară în altă muncă). 
Încetarea contractului individual de muncă (legalitatea şi modurile de încetare, 

încetarea contractului individual de muncă: la expirarea termenului pentru care a fost 
încheiat, prin acordul părţilor, din iniţiativa angajatorului, din iniţiativa salariatului, 
procedura desfacerii contractului individual de muncă, revocarea deciziei de desfacere, 
contestarea deciziei de desfacere şi reintegrarea în muncă, concedierea colectivă, nulitatea 
contractului de muncă).  
 

 
DREPT ADMINISTRATIV 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Tudor PAŞCANEANU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei întru cunoaşterea temeinică a instituţiilor juridice 

ale dreptului contravenţional pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica din 
domeniul dat. Să însuşească instituţia, raportul juridico-administrativ de autoritate 
sancţionator de natură contravenţională, necesar pentru aplicarea în practică a legislaţiei 
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administrativ-contravenţionale în vigoare, pentru viitorii jurişti, întru participarea la 
constatarea faptelor contravenţionale şi încadrarea juridică conform Codului 
Contravenţional, precum şi reprezentanţă în instanţă pe dosare din sfera contravenţională. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască conceptul raporturilor juridic contravenţional; 
• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
• să participe la identificarea unor soluţii pentru problemele legate de aplicarea normelor 

contravenţionale. 
• să conştientizeze importanţa aplicării conforme ale normelor contravenţionale în timp 

şi spaţiu;  
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa aplicării procesului contravenţional şi raporturile juridice dintre 
subiecţii raportului juridic contravenţional;  

• să determine etapele procesului contravenţional; 
• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură contravenţională. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• evidenţierea lacunelor şi dificultăţilor în procesul contravenţional; 
• înaintarea propunerilor legislative şi normative prin intermediul investigaţiilor 

ştiinţifice în domeniul dreptului contravenţional; 
• utilizarea legislaţiei contravenţională în aplicarea practică. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Noţiuni generale despre administraţie (4/2/2/). 
Modulul II. Dreptul administrativ – ramură a dreptului public (4/2/2/). 
Modulul III. Principiile dreptului administrativ şi ale administraţiei publice (4/2/2/). 
Modulul IV. Sistemul administraţiei publice (4/2/2/). 
Modulul V. Serviciul public. Funcţia publică (4/2/2/). 
Modulul VI. Formele de activitate ale administraţiei publice. Actul administrativ (4/2/2/). 
Modulul VII. Procedura elaborării actelor administrative (4/2/2/). 
Modulul VIII. Contractul administrativ (4/2/2/). 
Modulul IX. Conceptul răspunderii juridice (4/2/2/). 
Modulul X. Contravenţia – temei al răspunderii contravenţionale (4/2/2/). 
Modulul XI. Circumstanţele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea 
contravenţională (4/2/2/). 
Modulul XII. Controlul exercitat asupra activităţii administraţiei publice (4/2/2/). 
Modulul XIII. Controlul parlamentar. Controlul judecătoresc al legalităţii activităţii 
organelor administraţiei publice (4/2/2/). 
Modulul XIV. Contenciosul administrativ – subiecţii cu drept de sesizare, obiectul acţiunii în 
contencios administrativ (4/2/2/). 
Modulul XV. Procedura contenciosului administrativ (4/2/2/). 
 

 
DREPT PENAL, PARTEA GENERALĂ 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Alexandru MARIŢ, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului: 

Formarea la studenţi a competenţei: cunoaşterea practică de către studenţi a 
legislaţiei penale în vigoare, pentru viitorii jurişti întru participarea la anchetă şi în instanţă 
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pe dosare din sfera penală. Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea 
reglementării juridice reglementate de Codul penal. Cele însuşite vor contribui la cunoaşterea 
temeinică a părţii generale ale dreptului penal ceia ce va duce la prestarea calitativă de 
asistenţă juridică în practica judiciară din domeniul penal. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze aspectele structurale ale reglementărilor penale;  
• să individualizeze acţiunile de natură infracţională;  
• să analizeze natura juridică ale raporturilor juridice penale. 
• să conştientizeze importanţa aplicării prevederilor parţii generale a dreptului penal. 

II. La nivel de aplicare: 
• să explice esenţa definirii infracţiunii;  
• să determine etapele activităţii infracţionale în procesul infracţional; 
• să cunoască modalităţile de aplicare a pedepsei penale; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să interpreteze conţinutul normelor juridico-penale. 
• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului penal partea 

generală şi natura raporturilor juridice ale părţilor în sfera dată; 
• soluţionarea speţelor în domeniul penalului, cu aplicarea prevederilor din practica 

legislativă. 
 

Unităţi de conţinut: 
Modulul 1. Noţiunea, obiectul, principiile şi sarcinile dreptului penal (2/2/4) 
Modulul 2. Noţiunea de infracţiune şi componenţa de infracţiune . (2/2/4) 
Modulul 3. Obiectul infracţiunii şi latura obiectivă a infracţiunii(4/2/6) 
Modulul 4. Subiectul infracţiunii şi latura subiectivă a infracţiunii(4/2/6) 
Modulul 5 . Etapele activităţii infracţionale(2/2/4) 
Modulul 6 . Pluralitatea de infracţiuni şi (2/4/6) 
Modulul 7. Participaţia penală (2/2/4) 
Modulul 8 Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei. (2/2/4) 
Modulul 9. Noţiunea şi temeiul răspunderii penale Liberarea de răspundere penală (2/2/4) 
Modulul 10. Noţiunea şi scopurile pedepsei penale Sistemul şi categoriile pedepsei penale (2/4/6) 
Modulul 11. Individualizarea pedepselor. (2/2/4) 
Modulul 12. Liberarea de pedeapsă penală (2/2/4) 
Modulul 13. Calificarea infracţiunilor (2/2/4) 
 

 
FINANŢE 

Total ore: 90. Puncte credite: 3. 
Autori: Angela BAURCIULU, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea unui complex de cunoştinţe fundamentale, teoretice şi aplicative în domeniul 
finanţelor. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: finanţe, sistemul financiar, politica financiară, bugetul şi 
sistemul financiar, impozite şi taxe, cheltuielile publice, asigurări, activitatea bancară 
şi sistemul bancar, investiţii şi pieţe de capital, finanţele întreprinderii; 
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• să identifice şi să reliefeze componentele sistemului financiar; 
• să cunoască diverse modalităţi de formare, utilizare şi repartizare a resurselor 

financiare în cadrul componentelor sistemului financiar. 
II. La nivel de aplicare: 

• să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul financiar, bancar, 
investiţional şi al pieţelor de capital; 

• să analizeze alternativele privind mobilizarea şi plasarea resurselor financiare în scopul 
alegerii variantei optime de constituire şi utilizare a fondurilor financiare la nivel 
macroeconomic şi microeconomic;  

• să aplice diverse metode, tehnici şi criterii de evaluare în cadrul analizei indicatorilor 
financiari;  

• să explice rezultatele obţinute în cadrul analizei indicatorilor financiari. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să argumenteze deciziile privind formarea şi gestiunea eficientă a resurselor financiare; 
• să formuleze soluţii în cadrul unei analize integrale a situaţiei economico-financiare a 

ţării, instituţiilor financiare, companiilor de asigurare, întreprinderi industriale şi 
comerciale etc.; 

• să stabilească legăturile dintre fenomenele economico-financiare, să identifice factorii 
de influenţă şi efectele directe şi indirecte asupra fluxurilor financiare. 

 
Unităţi de conţinut: 

1.  Noţiuni conceptuale privind finanţele. Abordări conceptuale privind noţiunea de 
finanţe. Conţinutul economic al finanţelor. Funcţiile finanţelor. 

2. Mecanismul şi sistemul financiar. Mecanismul financiar. Caracteristica sistemului 
financiar. Pârghiile economico-financiare. 

3. Politica financiară la nivel macroeconomic. Conceptul şi sfera de cuprindere a 
politicii la nivel macroeconomic. Politica bugetar-fiscală. Politica monetară. 

4. Bugetul şi procesul bugetar. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al 
ţării. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale. Conceptul şi trăsăturile procesului 
bugetar. Rolul autorităţilor publice în procesul bugetar. 

5. Sistemul cheltuielilor publice. Conţinutul economic al cheltuielilor publice. 
Clasificarea cheltuielilor publice. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza cheltuielilor 
publice. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice. 

6. Sistemul resurselor financiare publice. Conţinutul economic al resurselor publice. 
Clasificarea resurselor financiare publice. 

7. Impozitele-noţiuni generale. Conţinutul economic şi funcţiile impozitelor. 
Clasificarea impozitelor şi taxelor. Elementele tehnice ale impozitului. Principiile 
impozitării. Metode de impunere şi metode de percepere a impozitelor. Sistemul fiscal al 
Republicii Moldova. 

8. Asigurări private în cadrul sistemului economic. Conceptul de asigurare: aspecte 
şi abordări. Funcţiile şi principiile de clasificare a asigurărilor. Elementele tehnice ale 
asigurărilor şi principiile de determinare a despăgubirii. Cadrul legal de desfăşurare al 
activităţii de asigurare. 

9. Politica de investiţii. Conceptul şi clasificarea investiţiilor. Procesul investiţional. 
Surse de finanţare a investiţiilor. Eficienţa economică a investiţiilor şi indicatori de evaluare 
a acesteia. Riscurile în activitatea de investiţii. 

10. Monedă, credit şi echilibrul monetar. Moneda şi sistemul monetar. Masa 
monetară. Creditul – esenţă, rol, funcţii. Echilibrul monetar şi inflaţia.  

11. Sistemul bancar. Componentele, structura şi caracteristicile sistemului bancar. 
Banca Centrală – rol, funcţii, operaţiuni. Băncile comerciale – rol, funcţii, operaţiuni. 
Resursele băncii comerciale – clasificare şi structură. Operaţiunile pasive ale băncii 
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comerciale. Operaţiunile active ale băncii comerciale. Indicatorii de eficienţă a băncii 
comerciale.  

12. Piaţa de capital. Structura, funcţiile şi participanţii pieţei de capital. Instrumentele 
pieţei de capital. Bursa de valori – principalul element al pieţelor de capital. Organizarea şi 
funcţionarea burselor de valori. Indicii bursierii – indicatori de apreciere a eficienţei Bursei 
de Valori. 

13. Finanţele întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii. Surse de 
finanţare a întreprinderii şi criterii de formare a structurii financiare optime. Finanţarea 
mijloacelor fixe şi a activelor curente. Rezultatul financiar al întreprinderii: conţinut şi mod 
de exprimare. Analiza financiară a întreprinderii. 
 

 
BAZELE CONTABILITĂŢII 

Total ore: 120. Puncte credite: 4 
Autor: Lilia GRIGOROI, conf.univ.dr. 

 
Scopul cursului 

Bazele contabilităţii este disciplina de introducere în domeniul contabilităţii prin care, 
gradat şi metodic, se ia cunoştinţă cu elementele teoretice fundamentale ale obiectului şi 
metodei sale, cu principiile, procedeele şi mijloacele specifice concepute şi folosite pentru 
obţinerea, valorificarea şi stocarea informaţiilor cu privire la patrimoniu, situaţia şi poziţia 
financiară, precum şi performanţele financiare ale unei entităţi. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili:  
I. La nivel de cunoaştere:  

• să definească conceptele de bază cu care operează contabilitatea: patrimoniu, active, 
pasive, capital propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri; 

• să descrie procedeele de bază ale contabilităţii: bilanţ contabil, dubla înregistrare, cont 
contabil, balanţa de verificare; 

• să interpreteze principiile contabilităţii şi cerinţele calitative ale informaţiei; 
• să recunoască în diferite contexte elementele patrimoniului la categoriile 

corespunzătoare; 
II. La nivel de aplicare:  

• să realizeze analize ale unor situaţii practice din domeniul contabilităţii; 
• să elaboreze sinteze tematice, evidenţiind domenii de aplicaţie practică a contabilităţii; 
• să prelucreze datele şi documentele primare în vederea înregistrării; 
• să analizeze tranzacţiile principale în vederea contabilizării; 
• să emită judecăţi asupra unor enunţuri cu conţinut contabil; 
• să formuleze formule contabile pentru principalele tranzacţii;  

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să aprecieze semnificaţia contabilităţii în sistemul economic în general şi în cadrul 

entităţii economice, în special; 
• să propună strategii pentru interpretarea şi contabilizarea patrimoniului; 
• să dezvolte soluţii unor probleme contabile teoretice şi practice; 
• să dezvolte ipoteze personale pentru explicarea unor situaţii contabile; 

 
Unităţile de conţinut 

1. Utilitatea şi rolul contabilităţii în procesul decizional 
Necesitatea contabilităţii în procesul decizional şi funcţiile acesteia. Cadrul normativ al 

contabilităţii în Republica Moldova. Principiile de bază ale contabilităţii. Contabilitatea 
financiară şi de gestiune. 
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2. Obiectul şi metoda contabilităţii 
Obiectul de studiu al contabilităţii. Activele: clasificarea şi caracteristica. Pasivele: 

clasificarea şi caracteristica. Noţiuni privind consumurile şi cheltuielile. Noţiuni privind 
veniturile întreprinderii şi rezultatele financiare. Metoda contabilităţii 

3. Bilanţul contabil – procedeu specific metodei contabilităţii 
Noţiunea şi importanţa bilanţului contabil. Conţinutul şi structura bilanţului contabil. 

Modificările bilanţiere influenţate de operaţiile economice.  
4. Contul contabil, dubla înregistrare şi balanţa de verificare – procedee specifice 

metodei contabilităţii 
Noţiuni privind contul contabil, destinaţia şi structura acestuia. Conturile de activ şi 

conturile de pasiv: caracteristica şi modul lor de funcţionare. Structura şi aplicarea Planului 
de conturi. Dubla înregistrare şi formulele contabile. Conturile sintetice şi analitice: aplicarea 
şi corelaţia acestora. Balanţa de verificare şi importanţa ei  

5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţii economice  
Schema generală a contabilităţii operaţiilor de aprovizionare cu bunuri. Schema 

generală a contabilităţii consumurilor. Schema generală a contabilităţii cheltuielilor. Schema 
generală a contabilităţii veniturilor. Schema contabilităţii determinării rezultatelor financiare. 

6. Evaluarea şi calculaţia ca procedee ale metodei contabilităţii 
Evaluarea patrimoniului în contabilitate. Calculaţia ca procedeu al metodei 

contabilităţii.  
7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii  
Noţiuni privind documentele şi clasificarea acestora. Modul de întocmire şi prelucrare 

a documentelor. Registrele şi formele de contabilitate. 
8. Inventarierea ca procedeu al metodei contabilităţii 
Noţiunea şi modul de îndeplinire al inventarierii. Reflectarea rezultatelor inventarierii 

în contabilitate. 
9. Rapoartele financiare şi semnificaţia acestora în contabilitate 
Noţiuni privind rapoartele financiare. Caracteristica generală a rapoartelor financiare. 

 
 

DREPT CONSTITUŢIUONAL COMPARAT 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Vladlen COJOCARU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
 

Formarea la studenţi a competenţei: de a înţelege natura sistemelor de drept străine, 
de a efectua o analiză comparativă mai reuşită a instituţiilor juridice din diferite sisteme de 
drept astăzi existente. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască obiectul de studiu al dreptului constituţional comparat;  
• să se familiarizeze cu apariţia primelor documente cu caracter constituţional, 
• să identifice izvoarele dreptului constituţional comparat; 
• să specifice categoriile de norme ale dreptului constituţional comparat;  

II. La nivel de aplicare: 
• să-şi extindă viziunea de ansamblu asupra lumii juridice contemporane;  
• să clasifice după anumite criterii sistemele de drept contemporan;  
• să interpreteze norme ce se conţin în diferite sisteme de drept;  
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să înainteze propuneri legislative şi normative prin intermediul investigaţiilor ştiinţifice 

în domeniul respectiv; 
• să descrie retrospectiva istorică a procesului de apariţie a sistemelor de drept şi de 

dezvoltare istorică a lor; 
• să distingă izvoarele formale ale dreptului, actul normativ, obiceiul juridic, precedentul 

judiciar şi practica judecătorească, în diferite sisteme şi familii de drept. 
 

Unităţi de conţinut: 
Modulul I. Bazele constituţionale ale Marii Britanii.(4/4/8) 
Modulul II. Bazele constituţionale ale Republicii Franceze.(4/4/8) 
Modulul III. Bazele constituţionale ale Germaniei.(4/4/8)  
Modulul IV. Bazele constituţionale ale Italiei.(4/4/8) 
Modulul V. Bazele constituţionale ale SUA.(4/4/8) 
Modulul VI. Bazele constituţionale ale Japoniei.(4/4/8) 
Modulul VII. Bazele constituţionale ale Chinei.(4/4/8) 
Modulul VIII. Bazele constituţionale ale EAU.(2/2/4) 
 
 

DREPTUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ÎN SECTORUL PUBLIC 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Alexandra TIGHINEANU, lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei privind specificul relaţiilor de muncă în sectorul 

public. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască conceptul instituţiei Dreptului muncii şi să determine locul Dreptului 
Relaţiilor de Muncă în Sectorul Public în sistemul de drept; 
II. La nivel de aplicare: 

• utilizarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în materia muncii, respectarea 
procedurilor de soluţionare a litigiilor din domeniul muncii; 

• să determine conceptele teoretice şi metodele contemporane de reglementare juridică a 
relaţiilor de muncă a funcţionarilor publici; 

• să evidenţieze posibilităţile şi limitele aplicării metodelor de reglementare a 
raporturilor juridice de muncă în sectorul public şi raporturilor juridice conexe 
acestora; 

• să identifice principiile naţionale şi internaţionale ale raporturilor juridice de muncă în 
sectorul public. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să analizeze conţinutul normelor legislaţiei muncii, pentru a determina unitatea şi 
diferenţierea în ceea ce priveşte reglementarea raporturilor juridice din sfera Dreptului 
Relaţiilor de Muncă în Sectorul Public; 

• să studieze normele Dreptului Relaţiilor de Muncă în Sectorul Public sub aspect 
comparat pentru a putea identifica lacunele în drept şi a face unele propuneri de lege 
ferenda. 

• să interpreteze practica aplicării legislaţiei muncii. 
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Unităţi de conţinut: 
1. Noţiuni fundamentale privind Dreptul relaţiilor de muncă în sectorul public 
Noţiune şi obiectul dreptului relaţiilor de muncă în sectorul public. Izvoarele dreptului 

relaţiilor de muncă în sectorul public. Principiile dreptului relaţiilor de muncă în sectorul 
public.  

2. Consideraţii generale privind funcţia publică şi funcţionarul public 
Scopul şi sarcinile serviciului public. Fundamentarea noţiunilor „funcţionar public”, 

„funcţie publică”, „funcţie de demnitate publică”. Categoriile funcţionarilor publici . 
3. Elemente ale statutului funcţionarului public 
Investirea în funcţie publică. Condiţiile de acces la funcţia publică. Restricţii şi 

incompatibilităţi privind ocuparea funcţiei publice. 
4. Apariţia relaţiilor de muncă în sectorul public 
Numirea în funcţie. Alegerea. Concursul. 
5. Raportul juridic de muncă în serviciul public 
Noţiunea şi specificul raportului juridic de muncă în sectorul public. Momentul naşterii 

şi încetării raportului juridic de muncă în sectorul public. Suspendarea şi modificarea 
raportului juridic de muncă în sectorul public. 

6. Exercitarea serviciului public 
Drepturile funcţionarilor publici. Obligaţiile funcţionarilor publici. Deontologia 

funcţionarului public. 
7. Resursele umane în serviciul public 
Definirea politicii de personal în serviciul public. Direcţiile politicii resurselor umane. 

Rezerva de cadre pentru serviciul public. Pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor pentru 
serviciul public. 

8. Promovarea şi avansarea în serviciul public 
Perioada de stagiu. Modalităţi de promovare şi avansare a funcţionarului public. 

Importanţa promovării funcţionarului public pentru sistemul sectorului public.  
 9. Retribuirea muncii şi garanţiile sociale ale funcţionarilor publici 
Retribuirea muncii funcţionarilor publici. Garanţiile sociale şi compensaţiile acordate 

funcţionarilor publici. 
10. Răspunderea funcţionarilor publici 
Răspunderea disciplinară. Răspunderea patrimonială. Răspunderea contravenţională. 

Răspunderea penală. 
11. Încetarea relaţiilor de muncă în serviciul public 
Temeiurile încetării relaţiilor de muncă în serviciul public. Dreptul la demisie. 

Examinarea litigiilor de muncă. 
 

 
DREPTUL CIVIL PARTEA SPECIALĂ I 

Total ore: 76. Puncte credite: 5. 
Autor: G. BOSTAN, dr., conf.univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: efectuarea unei cercetări ştiinţifice a teoriilor şi 
reglementărilor cuprinse în instituţiile unor categorii de obligaţii concrete, printre care 
evidenţiem: obligaţii care se nasc din obligaţii contractuale, obligaţii ce se nasc din 
cauzarea de daune, obligaţii care se nasc din acte şi fapte cu caracter unilateral. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine obiectul de studiu al „Teoriei generale a obligaţiilor”; 
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• să determine locul „Teoriei generale a obligaţiilor” în sistemul normelor dreptului civil; 
• să analizeze conceptul şi condiţiile răspunderii civile delictuale; 
• să analizeze instituţia contractului, încheierea contractelor, condiţiile de valabilitate ale 

acestora, efectele contractelor; 
• să opereze cu aparatul terminologic al disciplinei;  
• să rezume importanţa studierii „Teoriei generale a obligaţiilor”.  

II. La nivel de aplicare: 
• să analizeze conceptul şi condiţiile răspunderii civile delictuale; 
• să analizeze instituţia contractului, încheierea contractelor, condiţiile de valabilitate ale 

acestora, efectele contractelor. 
• să explice esenţa răspunderii civile delictuale;  
• să stabilească clauzele principale într-un contract; 
• să elaboreze un model de contract; 
• să analizeze modurile de stingere a obligaţiilor; 
• să adopte decizii optime de aplicare a legislaţiei civile în situaţii contradictorii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să stabilească locul dreptului civil în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova;  
• să stabilească corelaţia funcţională dintre „Teoria generală a obligaţiilor” şi alte 

discipline studiate;  
• să poată face propuneri cu argumentări pentru modificarea legislaţiei existente;  
• să poată compara prevederile legislative ţării noastre şi a legislaţiei altor state în 

domeniul „Teoriei generale a obligaţiilor”. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Privire generală asupra obligaţiilor civile 
Noţiunea de obligaţie, terminologie, definiţie. Apariţia şi evoluţia istorică a noţiunii de 

obligaţie. Elementele raportului juridic de obligaţie. Clasificarea obligaţiilor, criterii de 
clasificare, importanţa clasificării. Clasificarea obligaţiilor după izvoare. Clasificarea 
obligaţiilor după obiectul lor. Clasificarea obligaţiilor după sancţiunea juridică. Clasificarea 
obligaţiilor după opozabilitatea lor. Clasificarea obligaţiilor după cum sunt sau nu afectate de 
modalităţi. Noţiunea de izvor de obligaţie. Clasificarea izvoarelor. 

2. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii 
Consideraţii generale. Gestiunea intereselor altei persoane. Plata lucrului nedatorat. 

Îmbogăţirea fără justă cauză. 
3. Faptul juridic ilicit 
Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii ca izvor de obligaţii. Răspunderea civilă delictuală 

şi răspunderea civilă contractuală. Condiţiile răspunderii civile delictuale. Problema 
cumulului răspunderii civile delictuale cu răspunderea contractuală. Fundamentul răspunderii 
civile. Funcţiile răspunderii civile delictuale. 

4. Condiţiile răspunderii civile delictuale 
Prejudiciul. Vinovăţia. Raportul de cauzalitate. Fapta ilicită. Răspunderea pentru fapta 

proprie. Culpa, elementele culpei. Cauze de exonerare sau fapte justificative. 
5. Felurile răspunderii civile delictuale 
Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de 

animale, de edificii şi de lucruri în general. 
6. Contractul 
Consideraţii generale cu privire la contract ca izvor de obligaţii. Contractul civil, 

definiţie, terminologie. Rolul şi importanţa contractului civil. Principiul libertăţii 
contractuale. Clasificarea contractelor potrivit condiţiilor de validitate, de formă şi de fond. 
Clasificarea contractelor potrivit conţinutului lor. Clasificarea contractelor după modul de 
executare. 
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7. Condiţiile de validitate ale contractului 
Capacitatea părţilor. Consimţământul. Obiectul. Cauza. 
8. Încheierea contractelor 
Tratativele. Oferta. Promisiunea de contract. Acceptarea ofertei. Momentul şi locul 

încheierii contractului. Importanţa locului şi momentului încheierii contractului. 
9. Efectele contractului 
Interpretarea contractului. Obligativitatea contractului în raporturile dintre părţile 

contractante. Obligativitatea contractelor în raporturile cu persoanele care nu au calitatea de 
părţi contractate. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Consideraţii generale. 
Excepţia de neexecutare a contractului. Rezoluţiunea şi rezilierea contractului. Riscul 
contractului. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii 

10. Efectele obligaţiilor 
Condiţii generale de executare a obligaţiilor, locul şi termenul de executare. Întârzierea 

debitorului. Executarea directă a obligaţiilor (în natură). Principiul executării în natură a 
obligaţiilor. Plata. Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă a 
obligaţiilor. Condiţiile acordării de despăgubiri. Evaluarea despăgubirilor. Drepturile 
creditorului asupra patrimoniului debitorului. Categorii de drepturi ale creditorului asupra 
patrimoniului debitorului. Măsurile ce pot fi luate de creditor pentru conservarea 
patrimoniului debitorului. 

11. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor 
Noţiune. Modurile de transmitere a obligaţiilor. Cesiunea de creanţă, principii şi efecte. 

Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei, principii, izvoare, efecte. Preluarea 
datoriei. Noţiune de transformare a obligaţiilor. Delegaţia 

12. Modurile de stingere a obligaţiilor 
Generalităţi. Modurile de stingere a obligaţiilor. 
13. Garantarea obligaţiilor 
Consideraţii generale privind garantarea obligaţiilor. Garanţii personale. Fidejusiunea. 

Garanţiile reale care îl deposedează pe debitor (dreptul de retenţie; gajul sau amanetul; 
arvuna; clauza penală). Garanţii reale care nu îl deposedează pe debitor (ipoteca; 
privilegiile). 
  
 

DREPTUL MUNCII II 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Evlampie DONOS , dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: în domeniul cunoaşterii, aplicării, analizei, 

interpretării normelor legislaţiei muncii. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  

• să posede cunoştinţe teoretice fundamentale în domeniul dreptului muncii; 
• să cunoască problemele teoretice şi practice ale dreptului muncii. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului dreptului 

muncii; 
• să aplice cunoştinţele teoretice în domeniul dreptului muncii întru soluţionarea unor 

probleme de ordin practic; 
• să interpreteze şi să aplice principiile generale ale dreptului muncii; 
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• să iniţieze şi să depisteze probleme de drept al muncii propuse spre soluţionare în 
procesul activităţii juridice; 

• să construiască soluţii de drept; 
• să utilizeze o gamă variată de tehnici în vederea enunţării soluţiilor interpretative ale 

actelor normative din domeniul legislaţiei muncii. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să analizeze cadrul legal naţional în domeniul muncii şi să propună soluţii pentru 
armonizarea acestuia cu cel internaţional; 

• să analizeze o gamă largă de lucrări complexe din domeniul dreptului muncii şi să 
motiveze sinteza efectuată; 

• să exprime viziuni proprii faţă de coliziuni sau reglementări din domeniul dreptului 
muncii; 

• să demonstreze capacităţi de utilizare a metodelor aplicate în domeniul dreptului 
muncii. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Formarea profesională. Definiţia şi conţinutul formării profesionale.  
Formarea profesională iniţială (garanţii juridice ale dreptului la învăţătură, structura 

sistemului naţional de învăţământ, practica în producţie a elevilor şi studenţilor, acordarea de 
credite bancare pentru studenţii din învăţământul de stat). 

Formarea profesională continuă (educaţia permanentă, reguli generale privind formarea 
profesională a adulţilor, actul adiţional la contractul de muncă privind pregătirea 
profesională, doctoratul). 

Contractele de formare profesională. 
2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Definiţia, clasificarea şi organizarea 

timpului de muncă. Ziua de muncă de 8 ore şi sub 8 ore. Munca în timpul nopţii. 
Munca în tură continuă, turnus şi alte forme specifice. Orele suplimentare. 
Pauza pentru masă. Timpul de odihnă. Repausul săptămânal. 
Zilele de sărbători legale şi alte zile în care se lucrează. 
Concediul de odihnă (durata, concediul suplimentar de odihnă, condiţiile dobândirii şi 

realizării dreptului la concediul de odihnă, programarea, efectuarea, indemnizaţia, 
rechemarea din concediu, compensarea în bani a concediului de odihnă, alte concedii, 
concediul paternal). 

3. Salarizarea. Noţiunea salariului şi elementele sale. 
Categorii de salarii (salariul nominal şi real, salariul brut pe ţară, cadrul normativ). 
Noţiunea şi principiile sistemului de salarizare (noţiune şi principii, indexarea şi 

compensarea salariilor, confidenţialitatea salariilor). 
Formele de salarizare — noţiune, clasificare, salarizare în funcţie de rezultatele muncii 

(în acord), salarizarea după timp (în regie). 
Modalităţi de salarizare (prin negociere, salarizarea personalului autorităţilor publice 

aparţinând de puterea legislativă şi cea executivă, salarizarea personalului din organele 
autorităţilor judecătoreşti). Plata salariilor. 

4. Răspunderea disciplinară. Noţiunea şi izvoarele disciplinei muncii. Noţiunea şi 
trăsăturile caracteristice ale răspunderii disciplinare. Condiţiile răspunderii disciplinare 
(enumerarea condiţiilor, obiect, latura obiectivă, subiect, latura subiectivă, cauze care apără 
de răspundere). Sancţiunile disciplinare (clasificare, sancţiuni disciplinare generale şi 
speciale). Procedura aplicării şi executării sancţiunilor disciplinare (cercetarea abaterii, 
organele competente, termene de aplicare a sancţiunilor, decizia de sancţionare, executarea 
sancţiunilor disciplinare). Căile de atac împotriva sancţiunilor disciplinare (plângerea, 
revizuirea, reabilitarea disciplinară). 
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5. Sănătatea şi securitatea în muncă. Noţiunea şi principiile securităţii muncii. 
Organizarea securităţii muncii (obligaţii ale angajatorului, ale salariaţilor, atribuţii ale 

autorităţii de specialitate, ale inspectorilor de muncă, ale Ministerului Sănătăţii, ale 
sindicatelor, organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă, autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al securităţii muncii. 

Normele de securitate şi igienă a muncii (norme generale, norme specifice, norme 
metodologice şi norme de igienă a muncii). 

Acordarea echipamentelor şi materialelor de protecţie (echipamentul de protecţie şi 
echipamentul de lucru, materiale igienico-sanitare, alimentaţia de protecţie). 

Accidentele de muncă şi bolile profesionale (definiţia, clasificarea, declararea, 
cercetarea, înregistrarea şi evidenţa). Munca femeilor şi tinerilor. 

6. Răspunderea materială. Definiţia, natura juridică şi trăsăturile răspunderii 
materiale. 

Formele răspunderii materiale (unipersonală, conjunctă, subsidiară, solidară). 
Condiţiile răspunderii materiale (calitatea de salariat la unitatea păgubită, fapta ilicită şi 

personală a celui încadrat săvârşită în legătură cu munca sa, prejudiciul, raportul de 
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, vinovăţia). Stabilirea şi recuperarea prejudiciilor. 
Angajamentul de plată. 

7. Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii. Organele de 
supraveghere şi control. Inspecţia muncii. Drepturile de bază ale inspectorilor de muncă. 
Obligaţiile şi răspunderea inspectorilor de muncă. Alte forme de supraveghere de stat. 

8. Jurisdicţia individuală. Litigiile individuale de muncă. Examinarea cererii privind 
soluţionarea litigiilor individuale de muncă. Răspunderea pentru neexecutarea hotărârilor. 

9. Conflictele de muncă. Definiţia şi trăsăturile conflictelor de muncă. Conflictele de 
interese (definiţie, revendicările ce nu pot constitui obiect al conflictelor de interese, 
concilierea, medierea şi arbitrajul conflictelor de interese). Greva (noţiune, clasificarea 
grevelor, greva de avertisment, de solidaritate, politică, declararea grevei, suspendarea 
începerii grevei, desfăşurarea şi încetarea grevei). Conflictele de drepturi (noţiune, 
clasificare, părţile şi organele competente să soluţioneze conflictele de drepturi, soluţionarea 
unor litigii sau cereri de către instanţele judecătoreşti, asistenţii judiciari, desfăşurarea 
judecăţii, căile de atac). Soluţionarea unor conflicte de drepturi de către comisiile de 
disciplină. 

 
 

DREPT CONTRAVENŢIONAL 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Tudor PAŞCANEANU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei întru cunoaşterea temeinică al instituţiilor 

juridice ale dreptului contravenţional pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în 
practica din domeniul dat. Să însuşească instituţia, raportul juridic administrativ de autoritate 
sancţionator de natură contravenţională, necesar pentru aplicarea practică a legislaţiei 
administrativ-contravenţionale în vigoare, pentru viitorii jurişti, întru participarea la 
constatarea faptelor contravenţionale şi încadrarea juridică conform Codului 
Contravenţional, precum şi reprezentanţă în instanţă pe dosare din sfera contravenţională. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască conceptul raporturilor juridic contravenţional; 
• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
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• să participe la identificarea unor soluţii pentru problemele legate de aplicarea normelor 
contravenţionale. 

• să conştientizeze importanţa aplicării conforme ale normelor contravenţionale în timp 
şi spaţiu;  
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa aplicării procesului contravenţional şi raporturile juridice dintre 
subiecţii raportului juridic contravenţional;  

• să determine etapele procesului contravenţional; 
• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură contravenţională. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• evidenţierea lacunelor şi dificultăţilor în procesul contravenţional; 
• înaintarea propunerilor legislative şi normative prin intermediul investigaţiilor 

ştiinţifice în domeniul dreptului contravenţional; 
• utilizarea legislaţiei contravenţională în aplicarea practică. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Definiţia, obiectul şi metoda dreptului contravenţional (2/2/4). 
Modulul II. Principiile, trăsăturile şi izvoarele dreptului contravenţional (4/4/8). 
Modulul III. Legislaţia contravenţională (4/4/8). 
Modulul IV. Natura juridică a contravenţiei (4/4/8). 
Modulul V. Sancţiunea contravenţională, aplicarea sancţiunii contravenţionale (4/4/8). 
Modulul VI. Caracteristica juridică al normelor din partea specială a Cărţii I din Codul 

Contravenţional (4/4/8).  
Modulul VII. Procesul Contravenţional şi participanţii lor (4/4/8). 
Modulul VIII. Procesul contravenţional general şi special (Cartea II)(4/4/8). 
 

 
DREPT PENAL, PARTEA SPECIALĂ I 

Total ore:150. Puncte credit:5 
Autor: Alexandru MARIŢ, conf.univ., doctor în drept 

 
Scopul cursului: 

Formarea la studenţi a competenţei: studentul trebuie să conştientizeze importanţa 
ştiinţei dreptului penal în lupta cu criminalitatea, să înveţe a analiza, interpreta şi a aplica 
corect normele juridico-penale, să ia cunoştinţă de practica aplicării acestor norme de către 
organele urmării penale, procuratură şi instanţele de judecată. De asemenea este de a 
dezvolta gândirea juridică a studenţilor în baza principiilor formulate de lege, elaborate în 
teoria dreptului, precum şi în baza metodologică a filozofiei, a legilor şi categoriilor logicii 
formale. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  

• să analizeze sub diferite aspecte noţiunea de Drept penal; 
• să determine obiectul de studiu al Dreptului penal; 
• să însuşească structura logico-juridică a normelor juridice penale; 
• să analizeze infracţiunile din partea specială a Dreptului penal; 
• să califice corect infracţiunile, 
• să explice componenţa de infracţiune; 
• să identifice elementele componenţei de infracţiune. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să identifice elementele componenţelor de infracţiuni analizate şi să le numească; 
• să analizeze infracţiunile din domeniul economic; 
• să analizeze juridico-penal infracţiunile din partea specială a dreptului penal; 
• să califice corect infracţiunile; 
• să însuşească şi analizeze formele calificate ale infracţiunilor; 
• să determine subelementele elementelor componenţei de infracţiune. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să stabilească locul dreptului penal în cadrul sistemului de drept contemporan; 
• să propună iniţiative legislative de perfecţionare a cadrului normativ penal; 
• să identifice răspunderea penală în sfera dreptului penal în funcţie de gravitatea faptei. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul 1. Caracteristica generală a părţii speciale a Dreptului penal. (2/2/4) 
Modulul 2. Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei(5/5/10) 
Modulul 3. Infracţiuni contra drepturilor politice, de muncă şi ale altor drepturi constitu-

ţionale ale cetăţenilor. (5/5/10) 
Modulul 4 . Infracţiuni contra patrimoniului. (5/5/10) 
Modulul 5 . Infracţiuni contra familiei şi minorilor. (4/4/8) 
Modulul 6. Infracţiuni economice. (5/5/10)  
Modulul 7. Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale. (4/4/8). 

 
 

DREPT FINANCIAR 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Alexandru ARMEANIC, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi întru cunoaşterea temeinică 

al instituţiilor juridice financiare pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica 
din domeniul dat.  

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască obiectul de studiu al dreptului financiar;  
• să identifice izvoarele dreptului financiar; 
• să specifice categoriile de norme ale dreptului financiar;  
• să conştientizeze importanţa aplicării conforme al reglementărilor financiar în timp şi 

spaţiu;  
• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură financiară. 

II. La nivel de aplicare: 
• să explice esenţa aplicării sistemului şi procesului bugetar şi raporturile juridice dintre 

subiecţii raportului juridic financiar;  
• să determine etapele procesului bugetar;  
• să elaboreze acte de adoptare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul 

I şi II; 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• utilizarea legislaţiei naţionale în aplicarea practică al reglementării financiare în 
vigoare; 

• evidenţierea lacunelor şi dificultăţilor în procesul realizării procedurilor aplicării 
sistemului şi procesului de reglementare bugetară; 
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• înaintarea propunerilor legislative şi normative prin intermediul investigaţiilor 
ştiinţifice în domeniul respectiv. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Noţiuni introductive în studiul dreptului financiar (4/1/5). 
Modulul II. Teoria generală a bugetului de stat(4/2/6). 
Modulul III. Procesul bugetului de stat (4/2/6). 
Modulul IV. Cheltuielile bugetului de stat (2/1/3). 
Modulul V. Veniturile bugetului de stat (2/1/3). 
Modulul VI. Bugetul asigurărilor sociale de stat (4/2/6).  
Modulul VII. Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (4/2/6). 
Modulul VIII. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (2/1/3). 
Modulul IX. Datoria publică (2/1/3). 
Modulul X. Controlul financiar (2/1/3). 

 
 

DREPT INTERNAŢIONAL PUBLIC 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Carolina CIUGUREANU-MIHĂILUŢĂ, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi ce vizează formarea 

personalităţii autonome a viitorului jurist, cu un comportament propriu de eficienţă metodică 
şi etică profesională. Dreptul internaţional public, oferă prima tatonare cu un nou nivel 
superior în materie de relaţii juridice amplasate în plan extern, exemplificând posibilitatea 
existenţei lor fără o jurisdicţie autoritară. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să definească şi să explice geneza şi natura dreptului internaţional; 
• să determine obiectul de studiu, obiectivele şi conţinutul dreptului internaţional; 
• să realizeze o prezentare calitativă a principiilor fundamentale ale dreptului 

internaţional; 
• să caracterizeze diferite tipuri de subiecte ale dreptului internaţional. 

II. La nivel de aplicare: 
• să utilizeze corect şi adecvat reglementările internaţionale şi actele legislative din 

domeniu;  
• să detecteze avantajele mijloacelor paşnice de reglementare a diferendelor 

internaţionale;  
• să stabilească corelaţiile dintre dreptul intern şi cel internaţional; 
• să scoată în relief orientările actuale ale dreptului internaţional. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să demonstreze deschiderea faţă de schimbările în sistemul dreptului internaţional în 

concordanţă cu ritmul schimbărilor internaţionale legate de fenomenele din viaţa 
internaţională; 

• să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului internaţional; 
• să facă pronosticuri asupra evoluţiei dreptului internaţional în corelaţia cu evoluţia 

comunităţii internaţionale; 
• să perceapă sensul şi direcţiile de armonizare a dreptului Republicii Moldova cu 

normele internaţionale şi comunitare. 
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Unităţi de conţinut: 
Modulul I. Introducere în materia dreptului internaţional public (4/2/2) 
Modulul II. Ordinea juridică internaţională. Aplicarea dreptului internaţional public (4/2/2) 
Modulul III. Izvoarele dreptului internaţional public (4/2/2) 
Modulul IV. Principiile fundamentale ale dreptului internaţional public (4/2/2) 
Modulul V. Dreptul tratatelor (6/3/3) 
Modulul VI. Subiectele dreptului internaţional public (4/2/2) 
Modulul VII. Statul ca subiect de drept internaţional public (4/2/2) 
Modulul VIII. Dreptul organizaţiilor internaţionale(4/2/2) 
Modulul IX. Răspunderea internaţională (4/2/2) 
Modulul X. Reglementarea paşnică a diferendelor internaţionale (4/2/2) 
Modulul XI. Dreptul internaţional al drepturilor omului (2/1/1) 
Modulul XII. Drept diplomatic (4/2/2) 
Modulul XIII. Drept consular (2/1/1) 
Modulul XIV. Regimul spaţiilor internaţionale (4/2/2) 
Modulul XV. Drept internaţional penal (2/1/1) 
Modulul XVI. Dreptul relaţiilor economice internaţionale (2/1/1) 

 
 

DREPTUL SECURITĂŢII SOCIALE 
Total ore:120 Puncte credite: 4 

Autor: Alexandra TIGHINEANU, lector superior. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivare a diverselor fenomene din 

cadrul sistemului de securitate socială. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să definească conceptele dreptului securităţii sociale: securitate socială, asigurare 
socială, risc social, persoane asigurate, stagiu de cotizare, fond al asigurărilor sociale, 
sistem de asigurare socială etc.; 

• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
• să determine obiectivele şi conţinutul dreptului securităţii sociale; 
• să distingă ramura dreptului securităţii sociale de alte ramuri de drept. 

II. La nivel de aplicare: 
• să identifice particularităţile aplicării normelor dreptului securităţii sociale în timp, 

spaţiu şi asupra persoanelor; 
• să clasifice drepturile materiale de asigurări sociale conform unor criterii acceptate; 
• să explice esenţa principiilor dreptului securităţii sociale; 
• să compare experienţa practică şi doctrina dreptului securităţii sociale din diverse etape 

ale evoluţiei şi civilizaţiei umane; 
• să interpreteze normele dreptului securităţii sociale; 
• să aplice metode eficiente de instruire juridică a comunităţii. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să stabilească locul dreptului securităţii sociale în contextul sistemului de drept; 
• să aprecieze importanţa dreptului securităţii sociale în doctrina contemporană şi 

practica judiciară; 
• să stabilească corelaţia funcţională dintre dreptul securităţii sociale ca şiinţă şi practica 

aplicării dreptului securităţii sociale; 
• să aprecieze locul şi rolul persoanei in prevederile dreptului securităţii sociale; 
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• să propună iniţiative legislative în domeniul dreptului securităţii sociale; 
• să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului securităţii sociale; 
• să ia decizii în situaţii contradictorii; 
• să-şi asume responsabilităţi faţă de urmările aplicării greşite a legislaţiei securităţii 

sociale; 
• să perceapă persoana ca valoare supremă în contextul funcţionării sistemului de drept 

al securităţii sociale; 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Securitatea socială. Terminologie 
Securitatea socială. Terminologie. Noţiune. Riscul social. Raportul între securitatea 

socială şi securitatea economică a cetăţenilor. Sistemele de securitate socială. Apariţia şi 
evoluţia sistemelor de securitate socială. Evoluţia actuală a sistemelor de securitate socială. 
Structura sistemelor de securitate socială. 

2. Noţiuni generale privind dreptul securităţii sociale 
Dreptul securităţii sociale. Consideraţii generale. Trăsături caracteristice. Dreptul 

securităţii sociale în sistemul dreptului. Obiectul juridic şi metode de reglementare a 
dreptului securităţii sociale. Izvoarele dreptului securităţii sociale. Câmpul de aplicare a 
normelor dreptului securităţii sociale. Principiile dreptului securităţii sociale. Raporturile 
juridice de securitate socială. 

3. Dreptul internaţional al securităţii sociale 
Dreptul internaţional al securităţii sociale. Consideraţii generale. Principiile dreptului 

internaţional al securităţii sociale. Egalitatea de tratament. Determinarea legislaţiei 
aplicabile. Drepturile câştigate. Menţinerea drepturilor de securitate socială în curs de 
dobândire. Plata drepturilor de securitate socială în străinătate. Dreptul comunitar al 
securităţii sociale. Normele Consiliului Europei şi Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
referitor la securitatea socială. 

4. Asigurările sociale 
Asigurările sociale. Consideraţii generale. Persoanele asigurate. Asigurarea socială a 

salariaţilor. Contribuţia la fondurile de asigurări sociale. Contribuţia în sarcina angajatorului. 
Contribuţia de asigurări sociale în sarcina salariaţilor. Reflecţii pe marginea modului de 
finanţare a bugetului asigurărilor sociale de stat. Asigurarea socială a agricultorilor. 
Asigurarea socială a altor categorii de persoane. 

5. Dreptul la pensie. Categorii de pensii 
Dreptul la pensie. Consideraţii generale. Principiile dreptului la pensie. Stagiul de 

cotizare. Pensia pentru limita de vârstă. Condiţiile de pensionare. Pensia de invaliditate. 
Pensia de urmaş. Stabilirea şi plata pensiilor. Suspendarea plăţii pensiilor. Pensiile private. 

6. Indemnizaţiile familiale 
Strategia naţională privind protecţia familiei şi copilului. Concediul şi indemnizaţia de 

maternitate. Concediul şi indemnizaţia pentru femeile salariate care cresc copii în vârstă de 
până la 3 ani. Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav. Indemnizaţia de 
naştere şi de deces. 

7. Noţiuni generale privind indemnizaţiile în caz de boală profesională sau 
accident de muncă 

Noţiuni generale privind accidentele de muncă şi bolile profesionale. Elementele care 
se iau în consideraţie pentru stabilirea dreptului la concediul medical şi indemnizaţiile în caz 
de accident de muncă sau boală profesională. Perioadele de plată a indemnizaţiilor. 
Cuantumul indemnizaţiilor. 
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8. Asigurarea de sănătate 
Asigurarea de sănătate. Consideraţii generale. Subiecţii asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală. Contribuţii la fondul de asigurare medicală obligatorie. Compania 
Naţională de Asigurare în Medicină. 

9. Ajutorul de şomaj 
Ajutorul de şomaj. Consideraţii generale. Principiile reglementării. Natura juridică a 

ajutorului de şomaj. Beneficiarii ajutorului de şomaj. Categorii de beneficiari ai ajutorului de 
şomaj. Persoanele excluse de la beneficiul ajutorului de şomaj. Acordarea ajutorului de 
şomaj. Cuantumul ajutorului. Momentul naşterii dreptului la ajutorul de şomaj. Plata 
ajutorului de şomaj. Indemnizaţia de integrare şi reintegrare profesională. Formarea 
profesională a şomerilor. Drepturile şi obligaţiile şomerilor. 

10. Asistenţa socială 
Dreptul la asistenţă socială. Fundament juridic. Riscuri acoperite. Structuri 

organizatorice. Principii. Sistemul asistenţei sociale în Republica Moldova. Stadiul legislativ 
actual.  

11. Jurisdicţia în domeniul securităţii sociale 
Principiile unei noi jurisdicţii în domeniul securităţii sociale. Organe ale jurisdicţiei în 

domeniul securităţii sociale. 
 
 

DREPT FUNCIAR ŞI ECOLOGIC 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Angela SIBOV, mag. în dr., lect. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei pentru motivarea studierii raportul juridic funciar 

şi ecologic sub toate aspectele, oferă informaţie teoretic fundamentată necesară pentru 
aplicarea corectă a legislaţiei funciare şi ecologice în vigoare. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască obiectul de studiu al dreptului funciar şi ecologic; 
• să identifice izvoarele dreptului funciar şi ecologic; 
• să specifice categoriile de norme ale dreptului funciar şi ecologic; 
• să conştientizeze importanţa aplicării conforme al reglementărilor funciare şi ecologice 

în timp şi spaţiu. 
II. La nivel de aplicare: 

• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură funciară şi ecologică; 
• să explice esenţa aplicării reglementărilor funciare şi ecologice în raporturile juridice 

dintre subiecţii de drept;  
• să determine tipurile şi destinaţia terenurilor. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• utilizarea legislaţiei naţionale în aplicarea practică al reglementării funciare şi 

ecologice în vigoare; 
• cunoaşterea procedurilor de contestare în domeniul funciar şi ecologic; 
• cunoaşterea sistemului cadastral naţional; 
• evidenţierea lacunelor şi dificultăţilor în procesul realizării terenurilor de diferite tipuri; 
• întocmirea cererilor de chemare în instanţă în sfera funciară şi ecologică. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Dreptul funciar în sistemul naţional de drept (2/2/3). 
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Modulul II. Raportul de drept funciar (2/1/3). 
Modulul III. Dreptul de proprietate asupra terenurilor (2/1/3). 
Modulul IV. Drepturile şi obligaţiile deţinătorilor de terenuri (2/1/3).  
Modulul V. Cadastrul funciar şi reglementarea regimului proprietăţii funciare (2/2/4).  
Modulul VI. Controlul de stat şi monitoringul fondului funciar (2/1/3).  
Modulul VII. Schimbarea destinaţiei terenurilor (2/1/3). 
Modulul VIII. Protecţia şi ameliorarea terenurilor (2/2/4). 
Modulul IX. Terenurile cu destinaţie agricolă (2/0/2). 
Modulul X. Terenurile din intravilanul localităţilor (2/0/2). 
Modulul XI. Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile 
cu alte destinaţii speciale (2/0/2). 
Modulul XII. Terenurile destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative, 
terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane şi ale zonelor verzi (2/0/2). 
Modulul XIII. Terenurile fondului silvic, fondului apelor şi ale fondului de rezervă (2/0/2). 
Modulul XIV. Soluţionarea litigiilor funciare (2/1/3). 
Modulul XV. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei funciare (2/2/3). 
 

 
PSIHOLOGIA JURIDICĂ 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
 Autor: Cezara ABRAMIHIN, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: desfăşurării procesului penal, cu respectarea 
demnităţii, libertăţii de conştiinţă şi expresie, a integrităţii psiho-morale şi fizice, a liberului 
consimţământ, a dreptului la apărare şi protecţie a fiinţei umane implicată în drama 
judiciară prin axarea pe ideea şi spiritul etic-deontologic al profesiei. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: actul infraţional, personalitatea victimei, martorul, profilul 
psihologic al infractorului , de resocializare şi reinserţie socială a infractorului, 
derularea actului de justiţie, urmărire penală, personalitate infracţională, victimologie, 
anchetă judiciară, delincvenţă juvenilă, memoria martorilor 

• să analizeze diverse modele de comportament deviant, 
• sa aplice unele modalităţile de prevenire a infracţionalităţii; 

II. La nivel de aplicare: 
• să coreleze dimensiunile teoretice cu cele practice ale psihologiei judiciare ;  
• să aibă o înţelegere mai largă a conceptului de act infracţional;  
• să dobândească abilitatea de a recunoaşte şi descrie fazele actului infracţional; 
• să poată realiza o descriere de ansamblu a personalităţii infractorului;  
• să aibă o viziune de ansamblu privind manifestările simptomatice ale comportamentului 

deviant;  
• să evidenţieze reperele care fac distincţia între personalitatea normală versus personalitatea 

anormală, disfuncţională; 
• să cunoască cele mai eficiente metode de prevenire a infracţionalităţii,  
• să utilizeze cunoştinţele referitoare la reeducarea şi reintegrarea socială a infractorilor.  

 48 



III. La nivel de integrare/creativ: 
• să elaboreze posibile portrete ale infractorilor; 
• să utilizeze metodelor de investigare a comportamentului simulat în domeniul judiciar 

(tehnica poligraf);  
. 

Unităţi de conţinut: 
1. Noţiuni fundamentale de psihologie judiciară  

• obiect, definiţie, concepte 
• comportamentul – prezentare generală  
• devianţa socială şi delincvenţa 
• relaţiile psihologiei judiciare cu diferite ramuri ale ştiinţelor juridice 
• aspecte etice şi deontologice pe care le implică psihologia judiciară în sistemul judiciar 

2. Analiza psihologică a actului infracţional  
• complexitatea cauzală a fenomenului infracţional 
• fazele actului infracţional 

3. Psihologia personalităţii infractorului  
• tipuri de infractori 
• particularităţile psihologice ale diferitelor categorii de infractori 

4. Delincvenţa juvenilă. 
• factorii implicaţi în determinarea comportamentului infracţional la minori 
• genuri de infracţiuni comise de minori 
• profilaxia delincvenţei juvenile  

5. Psihologia victimei  
• noţiuni de victimologie 
• factori victimogeni  
• comportamentul victimal 
• clasificarea victimelor 
• suicidal 
• măsuri de protecţie împotriva victimizării 

6. Particularităţile psihologice ale martorului şi mărturiei.  
• efectul dezinformării 
• informaţia post-eveniment falsă 
• monitorizarea sursei 
• recunoaşterea după fotografii şi recunoaşterea din grup 

7. Problematica psihologică a anchetei judiciare. Ancheta judiciară, caracterizare 
generală 
• coordonatele psihologice ale activităţii de anchetă judiciară 
• calităţile psihosociale ale anchetatorului  
• tipuri de anchetatori  

8. Investigarea psihologică a comportamentului simulat. 
• detecţia simulării prin tehnica poligraf.  
• tehnici şi mijloace de investigare a comportamentului simulate 
• detecţia simulării prin tehnica poligraf 
• interviul pre-test 
• chestionarul utilizat în examinarea poligraf 
• interviul post-test 
• factorii care pot influenţa acurateţea testării poligraf 
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DREPTUL CIVIL PARTEA SPECIALĂ II 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: V ZAPOROJAN., dr., conf.univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: efectuarea unei cercetări ştiinţifice a teoriilor şi 

reglementărilor cuprinse în instituţiile unor categorii de obligaţii concrete, printre care 
evidenţiem: obligaţii care se nasc din obligaţii contractuale, obligaţii ce se nasc din 
cauzarea de daune, obligaţii care se nasc din acte şi fapte cu caracter unilateral, precum şi 
dreptul succesoral. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să identifice obiectul de studii al disciplinei; 
• să determine legătura reciprocă dintre „partea generală” şi „partea specială” a Dreptului 

civil; 
• să determine grupele de contracte civile speciale; 
• să delimiteze fiecare contract special de alte contracte civile; 
• să determine contractele şi conţinutul părţii speciale a Dreptului civil. 

II. La nivel de aplicare: 
• să clasifice contractele civile speciale; 
• să evidenţieze particularităţile fiecărui contract civil special; 
• să interpreteze normele dreptului civil din Cod civil în vigoare; 
• să aplice metode comparative cu privire la legislaţia civilă naţională în raport cu cele 

ale altor state (România, Rusia ş.a.); 
• să poată rezolva în activitatea practică probleme reale în baza cunoştinţelor acumulate 

la lecţiile practice în cadrul rezolvării speţelor selectate din practica judiciară naţională. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să aprecieze locul părţii speciale a dreptului civil în ansamblul sistemului de drept 
naţional; 

• să aprecieze locul şi importanţa părţii speciale a dreptului civil în doctrina şi practica 
judiciară; 

• să stabilească corelaţia dintre partea generală şi specială a Dreptului civil; 
• să evalueze normele Codului civil referitoare la contractele speciale; 
• să deducă problemele şi coliziile normelor de drept; 
• să propună soluţii în caz de colizie a normelor de drept; 
• să propună proiecte de norme noi, care ar urma să fie incluse în noul Cod civil. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Contractul de vânzare-cumpărare 
Noţiunea şi importanţa contractului de vânzare-cumpărare. Caracterele juridice. 

Reglementarea juridică. Elementele contractului de vânzare-cumpărare. Părţile contractului. 
Obiectul juridic şi material al contractului. Preţul. Categoriile de preţuri. Forma şi termenul 
contractului. Drepturile şi obligaţiile părţilor conform contractului de vânzare-cumpărare. 
Obligaţiile vânzătorului. Evicţiunea. Obligaţiile cumpărătorului. Drepturile cumpărătorului 
în cazul procurării unui bun cu vicii. Dreptul de preemţiune. Răscumpărarea. Modalităţi de 
vânzare-cumpărare – a bunurilor imobile, de bunuri pentru consum la licitaţie, cumpărarea 
de probă sau la vedere, vânzarea drepturilor litigioase. 
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2. Contractul de schimb  
Noţiunea şi particularităţile contractului de schimb. Caracterele juridice. Elementele şi 

conţinutul contractului de schimb. Regulile vânzării aplicabile contractului de schimb. 
3. Contractul de donaţie 
Noţiunea şi particularităţile contractului de donaţie. Caracterele juridice ale 

contractului de donaţie. Donaţia condiţionată şi cea necondiţionată. Irevocabilitatea 
donaţiilor. Donaţia filantropică. Deosebirea contractului de donaţie de actele de filantropie şi 
sponsorizare. Elementele şi conţinutul contractului de donaţie. Părţile, obiectul, forma 
contractului. Obligaţiile părţilor în cazul donaţiei filantropice şi donaţiei viitoare. 

4. Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
Noţiunea şi importanţa contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă. Caracterele juridice. Delimitarea lui de renta viageră. Elementele contractului de 
înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
conform contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Rezilierea 
contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Efectele rezilierii. 

5. Contractul de rentă 
Noţiunea şi caracterele juridice a rentei. Modalităţile rentei. Elementele contractului de 

rentă. Rezilierea şi consecinţele încetării raporturilor contractuale.  
6. Comodatul  
Noţiunea şi însemnătatea contractului de comodat. Caracterele juridice. Elementele 

contractului de comodat. Părţile şi obiectul contractului. Bunurile care pot forma obiectul 
contractului de comodat. Termenul contractului. Termen determinat şi nedeterminat. Forma 
contractului de comodat. Conţinutul contractului de comodat. Obligaţiile comodatarului. 
Rezilierea contractului de comodat.  

7. Contractul de împrumut 
Noţiunea şi caracteristica contractului de împrumut. Caracterele juridice. Elementele 

contractului. Părţile contractului. Dobânda în contractul de împrumut. Obiectul, termenul şi 
forma contractului de împrumut. Încetarea contractului de împrumut. 

8. Contractul de locaţiune 
Noţiunea şi însemnătatea contractului de locaţiune. Reglementarea juridică. Caracterele 

juridice. Elementele contractului de locaţiune. Părţile şi obiectul contractului. Bunurile care 
pot forma obiectul contractului de locaţiune. Termenul contractului. Termen determinat şi 
nedeterminat. Preţul şi forma contractului de locaţiune. Conţinutul contractului de locaţiune. 
Obligaţiile locatorului. Transmiterea bunului. Reparaţiile curente şi capitale. Obligaţiile 
locatarului. Sub-locaţiunea şi cesiunea locaţiunii. 

9. Contractul de leasing 
Noţiunea leasingului şi a contractului de leasing. Caracterele juridice. Însemnătatea 

leasingului. Delimitarea lui de alte contracte asemănătoare. Trăsăturile contractului de 
leasing. Clasificarea operaţiunilor de leasing. Leasing operaţional şi financiar. Elementele 
contractului de leasing. Părţile şi termenul contractului. Perioada de amortizare a 
echipamentului şi corelaţia ei cu termenul contractului. Ratele de leasing. Formele plăţilor de 
leasing. Structura legăturilor contractuale în cadrul raporturilor de leasing. Structura simplă 
şi cea compusă. Conţinutul contractului de leasing. Drepturile şi obligaţiile locatorului şi ale 
locatarului. 

10. Antrepriza şi prestarea de servicii 
Noţiuni generale privind antrepriza şi prestările de servicii. Definirea obligaţiilor de 

rezultat şi a obligaţiilor de diligenţă. Noţiunea şi particularităţile contractului de antrepriză. 
Caracterele juridice. Delimitarea de alte contracte asemănătoare. Tipurile contractului de 
antrepriză. Elementele contractului de antrepriză. Părţile contractului. Obiectul, termenul şi 
forma contractului. Preţul. Devizul fix şi cel aproximativ. Conţinutul contractului de 
antrepriză. Obligaţiile antreprenorului. Drepturile şi obligaţiile clientului. Recepţionarea 
lucrării executate. Plata preţului. Drepturile clientului în cazul când lucrarea a fost executată 
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cu vicii. Reclamaţiile. Contractul de prestări servicii. Noţiunea, trăsăturile, elementele şi 
conţinutul contractului de prestări servicii.  

11. Contractul de mandat 
Noţiunea şi elementele contractului de mandat. Caracterele juridice. Corelaţia 

contractului de mandat cu reprezentare. Conţinutul contractului de mandat. Obligaţiile 
mandatarului. Substituirea mandatarului. Obligaţiile mandantului. Încetarea contractului de 
mandat. 

12. Contractul de administrare fiduciară 
Noţiunea şi particularităţile contractului de administrare fiduciară. Caracterele juridice. 

Delimitarea de alte contracte. Elementele contractului de administrare fiduciară. Părţile 
contractului. Beneficiarul administrării. Bunurile care pot forma obiectul contractului. 
Forma, preţul şi termenul contractului. Conţinutul contractului de administrare fiduciară. 
Drepturile şi obligaţiile managerului fiduciar. Împuternicirile managerului. Răspunderea 
managerului faţă de fondator şi faţă de terţele persoane. Obligaţiile fondatorului. 

13. Contractul de comision 
Noţiunea şi elementele contractului de comision. Caracterele juridice. Delimitarea de 

alte contracte asemănătoare. Conţinutul contractului de comision. Obligaţiile comisionarului. 
Consecinţele admiterii abaterilor de la indicaţiile comitentului. Obligaţiile comitentului. 
Rezilierea contractului de comision. Răspunderea părţilor. Contractul de consignaţie. 
Noţiunea şi particularităţile contractului de consignaţie. Elementele şi conţinutul contractului 
de consignaţie. Reevaluarea bunurilor primite la consignaţie. Răspunderea comisionarului.  

14. Contractul de depozit 
Noţiunea şi tipurile contractului de depozit. Caracterele juridice. Delimitarea de alte 

contracte. Elementele contractului de depozit. Conţinutul contractului de depozit. Obligaţiile 
depozitarului şi ale deponentului. Răspunderea părţilor. Cazurile în care se angajează 
răspunderea părţilor. Noţiunea şi particularităţile magazinajului. 

15. Asigurarea 
Noţiunea şi importanţa asigurării. Reglementarea juridică. Funcţiile asigurării. 

Principalele noţiuni în asigurări. Riscul şi cazul asigurat. Interesul asigurat. Suma asigurată şi 
despăgubirea de asigurare. Prima de asigurare. Dauna de asigurare. Sisteme de acoperire în 
asigurări. Clasificarea asigurărilor. Asigurarea obligatorie şi benevolă. Asigurarea de bunuri, 
de persoane şi de răspundere civilă. Coasigurarea şi reasigurarea. Noţiunea şi elementele 
contractului de asigurare. Caracterele juridice. Ordinea de încheiere a contractului. Poliţa de 
asigurare. Părţile contractului. Beneficiarul asigurării. Intermediarii de asigurare. Conţinutul 
contractului de asigurare. Obligaţiile asiguratului şi ale asigurătorului. Condiţiile de 
asigurare. Refuzul asigurătorului de a plăti suma sau despăgubirea de asigurare. 

16. Tranzacţia 
Noţiunea tranzacţiei. Interdicţia tranzacţiei. Efectul şi nulitatea tranzacţiei. Nulitatea 

tranzacţiei în cazul existenţei unei hotărâri definitive. 
17. Jocuri şi pariuri 
Noţiunea şi natura juridică a contractului cu privire la jocuri şi pariuri. Elementele 

contractului cu privire la jocuri şi pariuri. 
18. Dispoziţii generale cu privire la moştenire. 
Noţiunea şi felurile succesiunii. Caracterele juridice ale succesiunii. Deschiderea 

succesiunii. Importanţa deschiderii succesiunii. Data şi locul deschiderii succesiunii. 
19. Moştenirea testamentară. 
Succesiunea testamentară. Noţiunea testamentului şi caracterele lui juridice. Forma 

testamentului. Testamentele echivalate cu cele autentificate notarial. Dezmoştenirea. Rezerva 
succesorală. Legatul. Revocarea şi modificarea testamentului. Executarea testamentului. 
Nulitatea testamentului. 
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20. Moştenirea legală. 
Succesiunea legală. Principiile care guvernează succesiunea legală. Clasele de 

moştenitori legali. Reprezentarea succesorală. 
21. Rezerva succesorală.  
Noţiunea rezervei succesorale. Apariţia dreptului de a pretinde cotă din rezerva 

succesorală. Determinarea mărimii şi cotei rezervei succesorale. Renunţarea la cotă din 
rezerva succesorală. Privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală.  

22. Dreptul de opţiune succesorală. 
Acceptarea succesiunii. Renunţarea la succesiune. 

 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL I 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Adelina BÂCU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a însuşi şi aplica procedura de soluţionare a 

cauzelor civile 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine elementele definitorii ale procesului civil şi dreptului procesual civil; 
• să cunoască principiile fundamentale ale dreptului procesual civil şi instituţiile acestuia; 
• să analizeze formele competenţei instanţelor judecătoreşti; 
• să reliefeze felurile procedurii civile şi etapele de desfăşurare a procesului civil; 
• să definească categoriile de acţiune civilă, dreptul la acţiune şi cererea de chemare în 

judecată. 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze conţinutul normelor procesual civile, pentru a determina specificul 
reglementării raporturilor juridice procesual civile; 

• să elaboreze modele de cereri de chemare în judecată; 
• să efectueze studii de caz. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună elaborarea unor metode şi strategii legale pentru evitarea pronunţării unor 

hotărâri contradictorii; 
• să se autoevalueze în urma desfăşurării activităţii de aplicare practică a legislaţiei 

procesuale civile; 
• să formuleze priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi 

complexitatea problemelor din cadrul diferitor instituţii ale dreptului procesual civil. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Noţiuni introductive în dreptul procesual civil  
Formele de apărare a drepturilor şi intereselor protejate de lege a persoanelor fizice şi 

juridice. Noţiunea dreptului procesual civil. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului 
procesual civil. Sistemul dreptului procesual civil. Izvoarele dreptului procesual civil. 
Normele procesual civile – clasificarea lor. Acţiunea legii procesuale în timp şi în spaţiu. 
Noţiunea de proces civil. Fazele şi etapele procesual civile. Felurile procedurii civile. 

2. Principiile dreptului procesual civil 
Noţiunea, importanţa şi clasificarea principiilor dreptului procesual civil. Principiile 

organizaţional – funcţionale ale dreptului procesual civil. Principiile funcţionale ale dreptului 
procesual civil. Principiile internaţionale ale procesului civil.  
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3. Raporturile juridice procesual civile 
Noţiunea de raport juridic procesual civil şi particularităţile acestuia. Temeiurile 

apariţiei raportului juridic procesual civil. Subiecţii raporturilor juridice procesual civil. 
Instanţa de judecată – subiect obligatoriu a raporturilor procesual civile. Obiectul şi 
conţinutul raportului juridic procesual civil. 

4. Competenţa instanţelor judecătoreşti  
Noţiunea de competenţă. Determinarea competenţei generale. Competenţa 

jurisdicţională – concept şi forme de manifestare. Competenţa teritorială. Efectele 
nerespectării regulilor cu privire la competenţă. Conflictele de competenţă. 

5. Participanţii la procesul civil  
Părţile în procesul civil – noţiune, drepturile şi obligaţiile lor procesuale, coparticiparea 

procesuală; succesiunea în drepturi procesuale. Intervenienţii în procesul civil – noţiune, 
forme de participare în proces, drepturile şi obligaţiile lor procesuale, delimitarea 
intervenienţilor de coreclamanţi şi copârâţi. Participarea procurorului în procesul civil. 
Participarea în procesul civil a autorităţilor publice, organizaţiilor, persoanelor fizice, în 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unor alte persoane. 

6. Reprezentarea judiciară 
Noţiunea de reprezentare judiciară. Felurile reprezentării. Formularea împuternicirilor 

reprezentantului. Drepturile şi obligaţiile reprezentantului.  
7. Cheltuielile de judecată şi amenzile judiciare 
Noţiunea şi categoriile cheltuielilor de judecată. Taxa de stat – noţiune, modalităţi de 

calcul, determinarea valorii acţiunii, scutirile de taxa de stat, restituirea taxei de stat. 
Cheltuielile de judecare a pricinii. Repartizarea cheltuielilor de judecată între părţi. 

8. Termenele procedurale şi actele de procedură 
Noţiunea şi clasificarea termenelor de procedură. Durata termenelor procedurale, 

suspendarea, întreruperea şi prelungirea termenului de procedură. Repunerea în termen. 
Noţiunea şi clasificarea actelor de procedură. Condiţiile şi forma actelor procedurale. 
Comunicarea actelor de procedură. 

9. Sancţiunile procedurale 
Noţiunea, importanţa şi clasificarea sancţiunilor procedurale. Sancţiuni instituite pentru 

nerespectarea condiţiilor de valabilitate a actelor procedurale. Sancţiuni pentru nerespectarea 
termenelor de procedură. Amenzile judiciare. 

10. Acţiunea civilă 
Noţiunea şi importanţa procedurii contencioase. Dreptul la acţiune în sens material şi 

dreptul la acţiune în sens procesual. Premizele şi condiţiile necesare exercitării dreptului la 
acţiune în sens procesual. Clasificarea acţiunilor civile. Elementele acţiunii civile. 
Asigurarea acţiunii civile.  

11. Mijloacele de acţiune ale părţilor 
Noţiunea şi semnificaţia mijloacelor de apărare ale părţilor. Mijloace de acţiune 

specifice reclamantului – renunţarea la acţiune, modificarea temeiului şi obiectului acţiunii. 
Mijloace de acţiune specifice pârâtului - obiecţiile procesuale (excepţiile); cererea 
reconvenţională; recunoaşterea acţiunii civile. Mijloace de acţiune comune ambelor părţi - 
tranzacţia de împăcare. 

12. Probele şi probaţiunea judiciară 
Consideraţii generale privind probele şi probaţiunea judiciară. Clasificarea probelor. 

Obiectul probaţiei. Temeiurile degrevării de probaţiune. Sarcina probei. Admisibilitatea şi 
pertinenţa probelor. Procesul probaţiei – prezentarea probelor, administrarea probelor, 
aprecierea probelor. Asigurarea probelor. Mijloace de probaţiune: explicaţiile date de părţi şi 
de intervenienţi, depoziţiile martorilor, înscrisurile, probele materiale, înregistrările audio-
video, concluziile expertului.  
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DREPT PENAL, PARTEA SPECIALĂ II 
Total ore:150. Puncte credit:5 

Autor:Djulieta VASILOI, lect. superior, magistru în drept 
 

Scopul cursului: 
Formarea la studenţi a competenţei: În procesul studierii Părţii speciale II a dreptului 

penal, studentul trebuie să conştientizeze importanţa ştiinţei dreptului penal în lupta cu 
criminalitatea, să înveţe a analiza, interpreta şi a aplica corect normele juridico-penale, să ia 
cunoştinţă de practica aplicării acestor norme de către organele urmării penale, procuratură şi 
instanţele de judecată. De asemenea este de a dezvolta gândirea juridică a studenţilor în baza 
principiilor formulate de lege, elaborate în teoria dreptului, precum şi în baza metodologică a 
filozofiei, a legilor şi categoriilor logicii formale. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere:  

• să analizeze sub diferite aspecte noţiunea de Drept penal; 
• să determine obiectul de studiu al Dreptului penal; 
• să însuşească structura logico-juridică a normelor juridice penale; 
• să analizeze infracţiunile din partea specială a Dreptului penal; 
• să califice corect infracţiunile, 
• să explice componenţa de infracţiune; 
• să identifice elementele componenţei de infracţiune; 

II. La nivel de aplicare: 
• să identifice elementele componenţelor de infracţiuni analizate şi să le numească; 
• să analizeze infracţiunile din domeniul economic; 
• să analizeze juridico-penal infracţiunile din partea specială a dreptului penal; 
• să califice corect infracţiunile; 
• să însuşească şi analizeze formele calificate ale infracţiunilor; 
• să determine subelementele elementelor componenţei de infracţiune; 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să stabilească locul dreptului penal în cadrul sistemului de drept contemporan; 
• să propună iniţiative legislative de perfecţionare a cadrului normativ penal; 
• să identifice răspunderea penală în sfera dreptului penal în funcţie de gravitatea faptei. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul 1. Infracţiuni ecologice (4/4/8) 
Modulul 2. Infracţiuni în domeniul informaticii (4/4/8) 
Modulul 3 . Infracţiuni în domeniul transporturilor (4/4/8) 
Modulul 4 . Infracţiuni contra securităţii publice şi a ordinii publice (4/4/8) 
Modulul 5 Infracţiuni contra justiţiei.(4 /4/8) 
Modulul 6. Infracţiuni săvârşite de persoane cu funcţie de răspundere (4/4/8) 
Modulul 7. Infracţiuni săvârşite de persoanele care gestionează organizaţiile comerciale, 
obşteşti sau alte organizaţii nestatale (4/4/8) 
Modulul 8. Infracţiuni contra autorităţii publice şi a securităţii de stat(2/2/4) 
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DREPT PROCESUAL PENAL I 
 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Djulieta VASILOI, lect. superior, magistru în drept 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza 
propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă 
viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea 
jurisdicţională. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze aspectele structurale ale reglementărilor procesual penale; să 
individualizeze acţiunile de natură procedurală, să analizeze participanţii la procesul 
penal şi acţiunile lor. 
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa competenţei organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată; 
să determine atribuţiile subiecţilor procesului penal, să cunoască modalităţile de 
calificare a infracţiunilor. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului procedural 
penal, partea generală şi natura raporturilor juridice ale părţilor în sfera dată; 

• soluţionarea speţelor în domeniul procesului penal, cu aplicarea prevederilor din 
practica legislativă. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Dispoziţii generale privind procesul penal (4/4/8) 
Modulul II. Principiile procesului penal (4/4/8). 
Modulul III. Subiecţii procesului penal (4/4/8). 
Modulul IV. Probele şi mijloacele de probă în procesul penal (4/4/8). 
Modulul V. Sistemul de măsuri procesuale de constrângere (4/4/8). 
Modulul VI. Măsuri de păstrare a confidenţialităţii, măsuri de protecţie şi alte măsuri  
 procedurale penale (4/4/8) 
Modulul VII. Termenele procedurale şi acte procedurale comune (2/2/4). 
Modulul VIII. Chestiuni patrimoniale în procesul penal (4/4/8) 
 

 
DREPT FISCAL 

Total ore: 150. Puncte credite: 5. 
Autor: Alexandru ARMEANIC, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi întru cunoaşterea temeinică 

al instituţiilor juridice fiscale pentru prestarea calitativă de asistenţă juridică în practica şi 
instituţia contenciosului în domeniul fiscal. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze elementele de individualizare ale impozitelor şi taxelor;  
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• să stabilească semnele distinctive ale impozitelor şi taxelor, procedura fiscală şi de 
executare silită; 

• să analizeze natura juridică de obligaţie fiscală; 
• să conştientizeze importanţa aplicării conforme a legislaţiei fiscale în timp şi spaţiu;  
• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură fiscală. 

II. La nivel de aplicare: 
• să explice esenţa aplicării impozitelor şi taxelor în relaţiile dintre subiecţi ai raportului 

juridic fiscal; 
• să determine etapele procedurii fiscale;  
• să elaboreze cereri de chemare în instanţă în cazul aplicării neconforme a legislaţiei 

fiscale. 
III. La nivel de integrare/creativ: 
• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului fiscal al 

afacerilor şi natura raporturilor juridice ale subiecţilor de drept public; 
• soluţionarea problemelor în sistemul procedural al dreptului fiscal, precum şi 

încadrarea juridic al faptelor săvârşite de contribuabil în sfera fiscală; 
• să poată efectua medierea integrată prin reglementarea fiscală în vigoare. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Dreptul fiscal şi legislaţia fiscală (2/2/4). 
Modulul II. Teoria generală privind impozitele şi taxele (2/2/4). 
Modulul III. Executarea obligaţiei fiscale (2/2/4). 
Modulul IV. Procedura executării silite a obligaţiei fiscale (4/4/8). 
Modulul V. Reglementarea juridică a impozitului pe venit aplicat persoanelor ce practică 
activitatea de antreprenoriat (4/4/8). 
Modulul VI. Impozitul pe venit al persoanelor fizice ce nu practică activitatea de 
antreprenoriat (4/4/8).  
Modulul VII. Impunerea veniturilor din circulaţia averii (1/1/2). 
Modulul VIII. Reglementarea juridică a impozitelor indirecte (4/4/8). 
Modulul IX. Impozitul pe bunurile imobiliare (2/2/4). 
Modulul X. Taxele percepute în fondul rutier (1/1/2). 
Modulul XI. Regimul juridic al taxelor locale (2/2/4). 

 
 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autori: Marina BAIEŞU, dr., conf. univ. 
Alic BÎRCĂ, dr., conf. univ. 

 
Scopul cursului 

Scopul prioritar al disciplinei „Managementul resurselor umane” constă în oferirea 
unui anumit nivel de cunoştinţe şi abilităţi practice necesare unui specialist în domeniul 
resurselor umane în vederea evaluării activităţii personalului organizaţiei. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să aprecieze importanţa managementului resurselor umane în cadrul organizaţiei, 
• să cunoască metodologia aplicării Managementului resurselor umane în cadrul 

organizaţiei; 
• să cunoască şi să înţeleagă practicile serviciului de resurse umane. 
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II. La nivel de aplicare: 
• să conştientizeze importanţa managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor; 
• să realizeze un diagnostic al situaţiei resurselor umane; 
• să elaboreze politici şi strategii în domeniul resurselor umane; 
• să cunoască actele normative şi legislative necesare pentru a putea desfăşura activitatea 

de personal. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să aprecieze importanţa managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor; 
• să determine locul managementului resurselor umane în sistemul managerial în 

general; 
• să aprecieze caracterul interdisciplinar al managementului resurselor umane în cadrul 

ştiinţelor economice; 
• să poată efectua aprecieri şi să poată previziona disfuncţionalităţile care ar putea apărea 

în activităţile managementului resurselor umane. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Introducere în managementul resurselor umane  
Caracteristicile definitorii ale managementului resurselor umane, evoluţia şi activităţile 

principale ale acestuia. Abordarea managementului resurselor umane în context 
internaţional. 

2. Strategii şi politici în domeniul MRU 
Strategiile din domeniul resurselor umane, elaborarea şi implementarea acestora. Tipuri 

de politici specifice. Organizarea procesuală şi structurală a Departamentului Resurselor 
Umane. 

3. Planificarea resurselor umane. 
Procesul planificării resurselor umane. Impactul mediului extern şi intern asupra 

planificării resurselor umane. Metode de planificare a resurselor umane. Analiza situaţiei 
existente a resurselor umane în cadrul organizaţiei. 

4. Analiza posturilor 
Obiectivele analizei posturilor. Descrierea şi specificaţia posturilor. Metodele şi 

tehnicile de analiză a posturilor. Fişa postului de muncă. 
5. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 
Procesul de recrutare a personalului. Surse de recrutare a resurselor umane. Curriculum 

Vitae ca instrument de autoprezentare a candidaţilor. Procesul de selecţie a personalului. 
Etapele procesului de selecţie. Evaluarea activităţii de recrutare şi selecţie a resurselor 
umane. 

6. Pregătirea şi dezvoltarea profesională a personalului 
Identificarea necesităţilor de pregătire profesională. Metode de pregătire. Necesitatea 

dezvoltării personalului. Căile şi stadiile carierei. 
7. Recompensarea personalului 
Conţinutul şi structura recompenselor. Corelaţia dintre mărimea salariului şi 

dificultatea postului. Conţinutul şi formele de salarizare 
 
 

DREPT FINANCIAR-FISCAL COMPARAT 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Alexandru ARMEANIC, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi întru cunoaşterea temeinică 

al instituţiilor juridice financiar-fiscale din statele contemporane pentru lărgirea orizontului 
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juridic, întru aplicarea şi interpretarea corectă a legislaţiei financiar-fiscale naţionale în 
vigoare. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze aspectele structurale ale instituţiilor financiar-fiscale în perioada 
contemporană;  

• să stabilească semnele distinctive ale bugetului, impozitării şi impunerii;  
• să conştientizeze importanţa aplicării reglementărilor financiar-fiscale în statele 

contemporane cum sunt: SUA, Canada, Marea Britanie, Japonia, Germania, zonele off-
shore etc. 
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa sistemului financiar-fiscal comparat prin prisma reglementărilor 
naţionale în vigoare să elaboreze cereri de chemare în instanţă în cazul aplicării 
neconforme a legislaţiei fiscale naţionale;  

• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului financiar-
fiscal comparat şi natura raporturilor juridice ale subiecţilor de drept în sfera dată. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei pentru aplicarea şi 
interpretarea corectă a normelor prevăzute de reglementarea naţională; 

• perceperea sistemică ale cadrului de reglementare financiar-fiscală a paradisurilor 
fiscale din statele contemporane; 

• prestarea consultaţiilor juridice calitative în sfera jurisprudenţei fiscale din alte state. 
 

Unităţi de conţinut: 
Modulul I. Teoria impunerii (2/2/4). 
Modulul II. Sistemul financiar-fiscal din S.U.A (2/2/4). 
Modulul III. Sistemul financiar-fiscal din Canada (2/2/4). 
Modulul IV. Sistemul financiar-fiscal din Marea Britanie (2/2/4). 
Modulul V. Sistemul financiar-fiscal din Germania (2/2/4). 
Modulul VI Sistemul financiar-fiscal din Japonia (2/2/4). 
Modulul VII. Zonele off-shore (4/2/6). 

 
 

DREPT PROCESUAL CIVIL II 
Total ore: 150. Puncte credite: 5.p 

Autor: Adelina BÂCU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a însuşi şi aplica procedura de soluţionare a 

cauzelor civile 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască etapele dezbaterilor judiciare şi părţile componente ale şedinţei de 
judecată; 

• să determine limitele exercitării şi examinării căilor de atac; 
• să identifice condiţiile şi conţinutul hotărârilor judecătoreşti; 
• să definească categoriile de ordonanţă judecătorească, hotărâre judecătorească şi 

încheiere; 

 59 



• să cunoască temeiurile exercitării căilor de atac. 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze conţinutul normelor procesual civile, pentru a determina specificul 
reglementării raporturilor juridice procesual civile; 

• să elaboreze modele de hotărâri judecătoreşti; 
• să efectueze studii de caz. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună elaborarea unor metode şi strategii legale pentru evitarea pronunţării unor 

hotărâri contradictorii; 
• să se autoevalueze în urma desfăşurării activităţii de aplicare practică a legislaţiei 

procesuale civile; 
• să formuleze priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi 

complexitatea problemelor din cadrul diferitor instituţii ale dreptului procesual civil. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Intentarea acţiunii civile 
Ordinea de intentare a acţiunii civile. Cererea de chemare în judecată şi rechizitele 

acesteia. Modalităţile de lichidare a neajunsurilor cererii de chemare în judecată. Primirea 
cererii de chemare în judecată, temeiurile de refuz şi de restituire a cererii de chemare în 
judecată. Efectele introducerii cererii de chemare în judecată. 

2. Pregătirea pricinii pentru dezbaterile judiciare 
Sarcinile etapei pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare. Acţiunile procesuale 

săvârşite de către judecător în cadrul etapei pregătirii pricinii pentru dezbaterile judiciare. 
Acţiunile procesuale săvârşite de către părţi în cadrul etapei pregătirii pricinii pentru 
dezbaterile judiciare. Referinţa. Reglementarea juridică a asigurării informaţionale a 
participanţilor la proces – comunicarea citaţiilor. 

3. Dezbaterile judiciare 
Importanţa etapei dezbaterilor judiciare şi părţile componente ale acesteia - partea 

pregătitoare a şedinţei de judecată, dezbaterile în fond, susţinerile orale, deliberarea şi darea 
hotărârii. Amânarea procesului. Suspendarea procesului. Încetarea procesului, scoaterea 
cererii de pe rol. Procesul-verbal al şedinţei de judecată. 

4. Hotărârea judecătorească 
Noţiunea şi categoriile de hotărâri judecătoreşti. Condiţiile pe care trebuie să le 

întrunească hotărârea judecătorească. Hotărârea suplimentară. Corectarea greşelilor din 
hotărâre. Cuprinsul hotărârii. Executarea hotărârii. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii. 
Încheierile judecătoreşti. 

5. Procedura în pricinile izvorâte din raporturile juridico-publice  
Noţiunea, esenţa şi particularităţile procedurii în pricinile ce decurg din raporturile 

juridico-publice. Competenţa instanţelor judecătoreşti în pricinile ce decurg din raporturi 
juridico-publice. Actele exceptate de la controlul judecătoresc. Procedura în pricinile ce ţin 
de contestarea în judecată a actelor normative. Procedura în pricinile ce ţin de contestarea în 
judecată a hotărârilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice, persoanelor oficiale şi 
funcţionarilor publici ce lezează drepturile cetăţenilor şi organizaţiilor. Procedura în pricinile 
cu privire la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de a participa la referendum ale 
cetăţenilor Republicii Moldova.  

6. Procedura specială 
Noţiunea şi importanţa procedurii speciale. Categoriile de pricini examinate în 

procedură specială. Constatarea faptelor care au valoare juridică. Încuviinţarea adopţiei. 
Declararea emancipării. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. Limitarea în 
capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii. Procedura de încuviinţare a spitalizării 
forţate şi tratamentului forţat. Procedura încuviinţării examenului psihiatric sau spitalizării în 
staţionarul de psihiatrie. Declararea unui bun mobil fără stăpân. Constatarea inexactităţii 
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înscrierilor în registrele de stare civilă. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de 
violenţă în familie. 

7. Procedura în ordonanţă 
Noţiunea de procedură în ordonanţă, ordinea de adresare în instanţă pentru intentarea 

procedurii în ordonanţă. Pretenţiile în al căror temei se emite ordonanţa judecătorească. 
Procedura de soluţionare a pretenţiei privitoare la eliberarea ordonanţei judecătoreşti. 
Anularea ordonanţei judecătoreşti. 

8. Apelul 
Noţiunea şi clasificarea căilor de atac. Definiţia, atributele şi funcţiile apelului. 

Condiţiile de fond şi de formă ale apelului. Efectele apelului. Procedura de judecare a 
apelului. Împuternicirile instanţei de apel. 

9. Recursul 
Evoluţia istorică a recursului şi formele sale de manifestare. Noţiunea şi atributele 

recursului. Condiţiile de fond şi de formă ale recursului. Temeiurile declarării recursului. 
Efectele recursului. Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs. Împuternicirile 
instanţei de recurs. Recursul împotriva încheierilor judecătoreşti. 

10. Revizuirea hotărârilor 
Noţiunea şi atributele revizuirii. Obiectul revizuirii. Temeiurile declarării revizuirii. 

Examinarea cererii de revizuire. Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale instanţei de 
revizuire. 

11. Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor eliberate de alte organe 
Noţiunea şi importanţa procedurii de executare silită. Subiectele executării silite – 

drepturile şi obligaţiile lor procesuale. Documentele executorii – termenele de prescripţie 
pentru eliberarea documentului executoriu. Procedura de executare a documentelor 
executorii. Încetarea procedurii de executare. Contestarea procedurii de executare. 

12. Procedura în procesele cu element de extraneitate 
Dispoziţii generale. Legislaţia privind procedura în procesele cu element de 

extraneitate. Capacitatea procedurală de folosinţă şi capacitatea procedurală de exerciţiu al 
drepturilor procedurale ale persoanelor străine. Competenţa instanţelor judecătoreşti ale 
Republicii Moldova în procesele cu element de extraneitate. Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti şi hotărârilor arbitrale străine. 

13. Procedura în pricinile de contestare a hotărârilor arbitrale şi de eliberare a 
titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale 

Procedura arbitrală – importanţă, particularităţi şi avantaje. Procedura în pricinile de 
contestare a hotărârilor arbitrale. Procedura în pricinile de eliberare a titlurilor de executare 
silită a hotărârilor arbitrale. 

 
 

DREPTUL FAMILIEI 
Total ore: 90. Puncte credite: 4. 

Autor: Lilia CHIRTOACĂ, conf.univ., 
 Maria DEMERJI, dr., lector superior. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi motivare a diverselor fenomene din 
cadrul evoluţiei instituţiilor la dreptul familiei. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: Să cunoască principiile generale ale dreptului familiei, 

elementele de baza necesare pentru însuşirea instituţiilor dreptului familiei, noţiunea, 
caracterele juridice şi efectele căsătoriei, rolul dreptului familiei în societatea contemporană; 
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esenţa relaţiilor juridice dintre părinţi şi copii, importanţa, condiţiile de fond şi procedura 
adopţiei, educaţia copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, să distingă metodele de 
sancţionare pentru neexecutarea obligaţiilor familiale. 

II. La nivel de aplicare: aplicarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în analiza 
instituţiilor dreptului familiei; importanţa şi analiza unor convenţii şi tratate internaţionale, 
respectarea procedurilor în cadrul soluţionării cazurilor familiale. 

 III. La nivel de integrare/creativ: analiza unor studii cu un grad de dificultate sporit 
privind raporturile patrimoniale şi cu caracter personal, aplicarea legislaţiei familiale în 
vigoare la soluţionarea speţelor; exemplificarea formelor de protecţie a copiilor lipsiţi de 
grija părintească; analiza practicii judiciare, interpretarea normelor familiale privind relaţiile 
juridice dintre părinţi şi copii.  

 
Unităţi de conţinut: 

1. Noţiunea, obiectul şi izvoarele dreptului familiei. Raporturile juridice de familie. 
Conţinutul şi tipurile raporturilor juridice de familie. Subiectele şi obiectul raporturilor 
juridice de familie. 

2. Căsătoria. Definiţia şi caracterele juridice ale căsătoriei. Drepturile şi obligaţiile 
personale ale soţilor. Egalitatea în relaţiile de familie. Numele soţilor. Relaţiile 
nepatrimoniale ale soţilor. Relaţiile patrimoniale dintre soţi. Drepturile şi obligaţiile 
patrimoniale ale soţilor. Obligaţia de sprijin material reciproc. 

3. Încetarea căsătoriei.  
4. Efectele juridice ale divorţului. Declararea nulităţii căsătoriei. Efectele nulităţii 

căsătoriei. 
5. Relaţiile juridice dintre părinţi şi copii. Atestarea provenienţei copilului. Drepturile copiilor 

minori. Drepturile şi obligaţiile părinţilor privind educaţia şi instruirea copiilor minori. 
6. Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copii 

minori şi majori, inapţi de muncă. Obligaţia copiilor majori de a-şi întreţine părinţii. 
7. Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii soţi. Dreptul fostului soţ la întreţinere 

după divorţ. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate de la soţ / fostul soţ. Scutirea 
soţului / fostului soţ de obligaţia de întreţinere sau limitarea în termen a acestei 
obligaţii. Obligaţia de întreţinere dintre alţi membri ai familiei. 

8. Modul de executare a obligaţiei de întreţinere. Educaţia copiilor rămaşi fără 
ocrotirea părintească. Tutela şi curatela copiilor. 

9. Adopţia. Noţiunea şi importanţa adopţiei. Procedura adopţiei Adopţia internaţională. 
Efectele adopţiei. Încetarea adopţiei. 

10. Relaţiile familiale cu elemente de extraneitate. Reglementarea relaţiilor familiale cu 
elemente de extraneitate.  

 
 

DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 
 Total ore: 60. Puncte credite: 3 

Autor: Olga BELEI, lector superior 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a aplica normele juridice de protecţie a 

dreptului de proprietate intelectuală. 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 
• să explice conceptele: brevet de invenţie, model de utilitate, marcă comercială, 

indicaţie geografică, denumire de origine, specialitate tradiţional garantată, 
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desen/model industrial, operă protejată, drepturi conexe, Comisie de Contestaţii, 
mandatar autorizat.  

• să analizeze sistemele naţionale, comunitare şi internaţionale de protecţie a 
obiectelor de proprietate intelectuală (OPI), 

• să evidenţieze particularităţile specifice pentru diferite categorii de OPI; 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze drepturile exclusive ale titularilor prin prisma asigurării protecţiei, 
• să aplice principiile de protecţie şi a diferitor modalităţi de apărare a drepturilor, 
• să elaboreze modele de acte procedurale conform criteriilor stabilite; 

III. La nivel de integrare / creativ: 
• să propună modalităţi de soluţionare a litigiilor în domeniul proprietăţii intelectuale 

prin aplicarea corectă a normelor legale, 
• să elaboreze proiecte de metodologii de evaluare a OPI conform diferitor criterii. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Esenţa reglementării juridice  
Evoluţia sistemelor de drept. Definirea conceptului de drept al proprietăţii intelectuale 

ca ramură de drept, ca ştiinţă şi ca disciplină de studiu. Condiţiile de protecţie pentru diferite 
categorii de OPI. Principiile de protecţie a dreptului de proprietate intelectuală. Categorii de 
izvoare. 

2. Sistemul de protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe  
Categorii de opere protejate şi obiecte excluse de la protecţie. Domeniul public. 

Drepturile morale şi patrimoniale. Excepţiile şi limitările. Termenele de protecţie. 
Organizarea sistemului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale. 

3. Sistemul de protecţie a invenţiilor 
Condiţiile de brevetabilitate. Drepturile exclusive ale inventatorilor şi raţionalizatorilor. 

Termenele de valabilitate ale titlurilor de protecţie. Brevetarea în străinătate conform 
procedurii internaţionale. Calea PCT şi Euro-PCT. Brevetul european. 

4. Sistemul de protecţie a semnelor distinctive 
Tipurile de mărci comerciale conform diferitor criterii. Mărcile colective şi de 

certificare. Notorietatea mărcii. Desene / modele industriale (DMI). Indicaţiile geografice, 
denumirile de origine şi specialităţile tradiţional garantate (IG, DO, STG). Caractere de 
individualizare. Motivele absolute şi relative de refuz a înregistrării. Sisteme de înregistrare 
internaţională a mărcilor. Marca comunitară. Interferenţe între mărci, DMI şi IG, DO, STG. 

4. Transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală 
Contractele de cesiune. Formele de licenţă exclusivă şi neexclusivă. Contractele de gaj 

şi de franchising.  
5. Formele răspunderii juridice în cazul încălcării drepturilor  
Conceptul răspunderii juridice. Funcţiile organelor de stat în apărarea drepturilor de 

autor şi conexe. Asigurarea probelor şi a acţiunii. Moduri de despăgubire a titularilor de 
drepturi în cadrul proceselor judiciare. 
 

DREPT PROCESUAL PENAL II 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Alexandru MARIŢ, conf.univ., doctor în drept 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: disciplina îşi propune ca scop nu numai analiza 

propriu-zisă a legii procesual-penale, dar şi, fapt deosebit de important, a jurisprudenţei 
Curţii Europene a Drepturilor Omului, ceea ce contribuie la formarea de specialişti cu o largă 
viziune europeană asupra problemelor legalităţii respectării drepturilor omului în activitatea 
jurisdicţională. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze aspectele structurale ale reglementărilor procesual penale; să 
individualizeze acţiunile de natură procedurală, să analizeze participanţii la procesul 
penal şi acţiunile lor. 
II. La nivel de aplicare: 

• să explice esenţa competenţei organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată; 
să determine atribuţiile subiecţilor procesului penal, să cunoască modalităţile de 
calificare a infracţiunilor. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului procedural 
penal, partea generală şi natura raporturilor juridice ale părţilor în sfera dată; 

• soluţionarea speţelor în domeniul procesului penal, cu aplicarea prevederilor din 
practica legislativă. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Noţiuni generale privind urmărirea penală(4/4/8) 
Modulul II. Pornirea, desfăşurarea şi terminarea urmăririi penale (4/4/8). 
Modulul III. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (4/4/8). 
Modulul IV Judecata în primă instanţă (4/4/8). 
Modulul V. Căile ordinare de atac (4/4/8). 
Modulul VI Căile extraordinare de atac (4/4/8) 
Modulul VII. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti (2/2/4). 
Modulul VIII. Proceduri speciale (4/4/8). 

 
 

ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Adelina BÂCU, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a cunoaşte şi aplica categoriile de acte 

procesuale utilizate în cursul derulării unui proces civil 
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine elementele definitorii ale actului de procedură; 
• să cunoască condiţiile de valabilitate ale actelor de procedură; 
• să analizeze efectele actelor de procedură; 
• să delimiteze categoriile de acte procesuale civile şi modalităţile de comunicare a 

acestora. 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze conţinutul actelor de procedură, pentru a determina specificul 
reglementării raporturilor juridice procesual civile; 

• să elaboreze modele de acte de procedură; 
• să efectueze studii de caz. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să propună elaborarea unor modele tipizate de acte procedurale; 
• să se autoevalueze în urma desfăşurării activităţii de aplicare practică a legislaţiei 

procesuale civile cât priveşte perfectarea actelor de procedură civilă; 
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• să formuleze priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi 
complexitatea problemelor referitoare la elaborarea şi comunicarea actelor procesuale. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Introducere în studiul actelor de procedură civilă 
Formele de procedură şi formalităţile procedurale. Noţiunea şi importanţa actelor de 

procedură. Clasificarea actelor de procedură. Hotărârile judecătoreşti ca acte procedurale. 
2. Regimul juridic al actelor de procedură civilă 
Aplicarea în timp şi spaţiu a legilor de procedură cu aplicare specială la actele de 

procedură. Categorii de acte procesuale. Obiectul şi conţinutul actelor de procedură. 
3. Condiţiile legale privind actele de procedură civilă 
Subiecţii împuterniciţi să elaboreze acte de procedură. Condiţiile de formă ale actelor 

de procedură.  
4. Comunicarea actelor de procedură  
Delimitarea noţiunilor de comunicare, înştiinţare şi citare. Modalităţile de comunicare a 

actelor de procedură. Comunicarea actelor de procedură în unele situaţii speciale. Efectele 
comunicării actelor de procedură. 

5. Nulitatea actelor de procedură  
Conceptul de nulitate. Clasificarea nulităţilor actelor de procedură. Procedura de 

invocare a nulităţilor. Efectele nulităţilor. Cazurile de nulitate reglementate de Codul de 
procedură civilă a Republicii Moldova. 

6. Sisteme de nulităţi 
Sistemul procedurii legisancţiunilor. Sistemul nulităţilor cominatorii. Sistemul 

sancţionării exprese cu nulitatea a unor încălcări ale legii de procedură. Sistemul nulităţii 
condiţionate de caracterul încălcării legii şi de producerea unei vătămări prin actul neregulat 
îndeplinit. 
 

DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT 
Total ore: 150. Puncte credite: 5. 

Autor: Liliana ROTARU-MASLO, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a determina raporturi juridice cu element de 

extraneitate şi de a soluţiona conflictele de legi .  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine obiectul de studiu al disciplinei; 
• să cunoască instituţiile de bază a Dreptului internaţional privat; 
• să determine domeniul Dreptului internaţional privat; 
• să cunoască legislaţia internă aplicabilă reglementării raporturilor juridice cu element 

de extraneitate 
II. La nivel de aplicare: 

• să însuşească principalele formule conflictuale; 
• să explice mecanismul soluţionării unui raport juridic cu element de extraneitate prin 

intermediul metodei conflictualiste; metodei materiale, metodei normelor de aplicare 
imediată sau necesare; 

• să cunoască sfera de aplicare a normei conflictuale şi limitele prin instituţiile Dreptului 
internaţional privat; 

• să cunoască competenţa şi procedura civilă în Dreptul internaţional privat.  
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III. La nivel de integrare/creativ: 
• să analizeze prevederile legislative din domeniul Dreptului internaţional privat;  
• să elaboreze propuneri legislative pentru cadrul juridic autohton în baza analizei 

legislaţiei altor state în domeniu; 
• să stabilească corelaţia funcţională dintre Dreptul internaţional privat şi alte discipline 

studiate;  
• să aprecieze importanţa dreptului internaţional privat în contextul intensificării 

relaţiilor internaţionale. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Drept internaţional privat – consideraţii introductive. Izvoarele dreptului 

internaţional privat 
Raportul juridic cu element de extraneitate. Noţiune, denumirea şi importanţa dreptului 

internaţional privat. Coraportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul internaţional 
privat. Izvoarele dreptului internaţional privat – noţiune şi clasificare. Izvoarele 
internaţionale ale dreptului internaţional privat. Izvoarele interne ale dreptului internaţional 
privat. Coraportul dintre izvoarele interne şi internaţionale ale dreptului internaţional privat 

2. Evoluţia dreptului internaţional privat  
Importanţa studierii apariţiei şi dezvoltării dreptului internaţional privat. Factorii 

social-economici care au determinat apariţia normelor dreptului internaţional privat. 
Conflictele de legi în antichitate. Personalitatea legilor. Teritorialismul feudal al cutumelor. 
Şcoala statutarilor italieni. Şcoala franceză a statutelor. Şcoala olandeză. Şcoala germană. 
Şcoala italiană a personalităţii legilor. Şcoala anglo-americană 

3. Norma conflictuală. Metoda reglementării juridice a raporturilor de drept 
internaţional privat  

Noţiune, structură şi clasificarea normei conflictuale. Punctul de legătură şi importanţa 
lui. Clasificarea formulelor conflictuale. Metoda de reglementare juridică a raporturilor cu 
element de extraneitate. Metoda normelor conflictuale – caracterele şi particularităţile ei. 
Metoda normelor materiale de reglementare a raporturilor juridice cu element de 
extraneitate. Particularităţile ei. Metoda normelor de aplicare imediată. Caractere şi 
particularităţi. Caractere distinctive ale altor metode derivate de reglementare a raporturilor 
cu element de extraneitate.  

4. Situaţii specifice în aplicarea normei conflictuale  
Calificarea şi conflictul de calificări în dreptul internaţional privat. Retrimiterea în 

dreptul internaţional privat. Ordinea publică în dreptul internaţional privat. Frauda la lege în 
dreptul internaţional privat. Conflictul de legi în cazul statului nerecunoscut. 

5. Conflictele de legi. Forme ale conflictelor de legi. Aplicarea legii străine 
Noţiune şi forme ale conflictelor de legi. Conflicte de legi în timp şi spaţiu. 

Recunoaşterea drepturilor câştigate. Conflictul mobil de legi. Noţiune şi domeniul în care 
poate interveni. Conflictul în timp al normelor conflictuale ale forului şi conflictul în timp al 
normelor materiale străine (lex causae). Noţiune, temeiul aplicării şi titlul cu care se aplică 
legea străină. Aplicarea din oficiu a legii străine. Proba legii străine. Interpretarea legii 
străine. Controlul aplicării legii străine.  

6. Persoana fizică în dreptul internaţional privat  
Persoana fizică – subiect al raporturilor de drept internaţional privat. Statutul juridic al 

persoanei fizice şi elementele sale componente. Importanţa domiciliului şi cetăţeniei pentru 
determinarea legii personale proprii persoanei fizice. Reglementarea statutului juridic al 
persoanei fizice în legislaţia internă a Republicii Moldova. Condiţia juridică a străinilor. 
Forme ale condiţiei juridice a străinilor. Condiţia juridică a persoanei fizice străine în 
Republica Moldova. 
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7. Regimul persoanelor juridice străine  
Noţiune, clasificare şi rolul persoanei juridice în drept intern şi în cadrul raporturilor de 

drept internaţional privat. Naţionalitatea persoanei juridice. Determinarea şi importanţa 
naţionalităţii persoanei juridice. Domeniul de aplicare a legii naţionale. Condiţia străinului 
persoană juridică. Personalitatea juridică a subiectelor de drept internaţional. 

8. Norma conflictuală cu privire la bunuri, drepturi reale şi drepturi personale 
nepatrimoniale  

Noţiuni introductive cu privire la bunuri şi drepturi reale. Clasificarea lucrurilor. Legea 
situaţiei bunurilor (lex rei sitae), fundamentul regulii şi sediul materiei. Determinarea legii 
situaţiei bunului. Domeniul de aplicare a regulii lex rei sitae. Limitele aduse regulii lex rei 
sitae. Titlurile de valoare. Drepturile personale nepatrimoniale. Formele de publicitate.  

9. Normele conflictuale cu privire la contractele comerciale internaţionale  
Noţiuni introductive cu privire la contractele comerciale internaţionale. Legea 

contractului (lex contractus) – noţiuni introductive. Lex voluntatis. Determinarea legii 
aplicabile contractului de comerţ internaţional de către organele de jurisdicţie. Domeniul de 
aplicare a legii contractului. Legea aplicabilă unor contracte. Lex venditoris. Determinarea 
regimului juridic al contractului altfel decât prin lex contractus.  

10. Norma conflictuală privind faptele juridice  
Noţiuni generale despre faptul juridic şi actul juridic. Delictul civil cu element de 

extraneitate. Soluţii propuse. Legea locului delictului civil. Noţiune şi fundament. 
Determinarea legii locului delictului civil. Domeniul de aplicare a legii locului delictului 
civil. Răspunderea pentru atingeri aduse personalităţii. Răspunderea pentru produse. 
Răspunderea pentru concurenţa neloială. Legea aplicabilă faptelor juridice licite. 
Transmiterea şi stingerea obligaţiilor contractuale şi extracontractuale.  

11. Norma conflictuală în domeniul raporturilor de familie şi în materia 
succesiunii  

Raporturile de familie – noţiuni generale. Cerinţe legale pentru încheierea căsătoriei. 
Efectele căsătoriei. Nulitatea căsătoriei. Desfacerea căsătoriei prin divorţ. Raporturile dintre 
părinţi şi copiii lor minori. Înfierea. Norma conflictuală în materia succesiunii. Bunuri 
imobile şi bunuri mobile. Succesiunea legală şi succesiunea testamentară. Determinarea şi 
domeniul de aplicare a legii succesorale. Transmiterea şi împărţirea moştenirii.  
 

 
DREPTUL BANCAR 

Total ore: 120. Puncte credite: 4. 
Autor: Sergiu CEAUŞ, mag., lector super. 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de a cunoaşte cadrul legal în domeniul bancar şi 
formarea de abilităţi de interpretare şi aplicare în practică. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• Disciplina „Dreptul bancar” se înscrie cu excelenţă în categoria disciplinelor juridice ce 
necesită a fi studiată de către viitorii jurişti. Astfel, studenţii trebuie să posede 
suficiente cunoştinţe în domeniul bancar, în deosebi pentru a putea încheia contractele 
tipice bancare, a forma o logică specifică în intermedierea în afaceri, precum şi abilităţi 
de aplicare a actelor normative din domeniul bancar;  

• însuşirea principiilor de bază a reglementărilor juridice în domeniul activităţii bancare; 
• formarea abilităţilor practice în aplicarea prevederilor legale la efectuarea tranzacţiilor 

comerciale; 
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• determinarea unui concept specific a ramurii de drept bancar. 
II. La nivel de aplicare: 

• Delimitarea dreptului bancar de celelalte ramuri de drept; 
• Formarea deprinderilor în aplicarea actelor normative bancare şi îndeosebi  
• actelor normative subordonate legii; 
• Aprecierea specificului contractului de cont bancar şi determinarea clauzelor acestora 

la întocmirea unui astfel de contract; 
• Explicarea tranzacţiilor în valută străină efectuate de persoanele rezidente şi 

nerezidente atât pe teritoriul ţării, cât şi în afara ţării; 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• Dinamismul de modificare şi evaluare al legislaţiei bancare 
• Complexitatea şi specificitatea normelor de drept bancar 
• Interconexiunea cu alte ramuri de drept public şi privat cum ar fi dreptul financiar, 

comercial şi civil 
• Internaţionalizarea dreptului bancar prin intermediul standardelor bancare şi a 

reglementărilor directivelor europene 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Dreptul bancar ca ramură de drept 
2. Noţiuni generale despre bănci şi sistemul bancar 
3. Banca Naţională a Moldovei  
4. Băncile comerciale din Republica Moldova 
5. Reorganizarea băncilor comerciale 
6. Operaţiunile bancare pasive 
7. Operaţiuni bancare active 
8. Operaţiuni de decontări 
9. Reglementarea juridică a operaţiunilor valutare 

10. Operaţiuni bancare cu titluri de valoare 
 

 
DREPT COMUNITAR 

 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ilie DEMERJI, dr. conf. univ., 
Maria DEMERJI, dr. lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi aplicare a legislaţiei comunitare în 
statele membre ale Uniunii Europene. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: să cunoască caracteristicile, sursele şi principiile dreptului 

comunitar, conţinutul şi prevederile esenţiale ale tratatelor, structura şi funcţionarea Uniunii 
Europene, instituţiile Uniunii Europene, procesul decizional, sistemul juridic al Uniunii 
Europene, cooperarea între Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi jurisdicţiile naţionale 

II. La nivel de aplicare: să identifice specificul şi importanţa studiului disciplinei; să 
înţeleagă importanţa primordială a politicii economice şi monetare, vamale a Uniunii 
Europene în dezvoltarea politicii sale externe, precum şi în dezvoltarea relaţiilor cu 
Republica Moldova la momentul actual; să manifeste un comportament metodic adecvat în 
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raport cu structurile de conţinut ale disciplinei studiate; să demonstreze o participare activă 
pe parcursul studiului cursului.  

II. La nivel de integrare/creativ: să utilizeze cunoştinţele obţinute în practică, 
deoarece necesitatea studierii disciplinei „Drept comunitar european” în Republica Moldova 
este condiţionată de cererea de avansare a culturii de drept a juriştilor, care constă în 
cunoaşterea concepţiilor principale referitoare la geneza şi activitatea economică a Uniunii 
Europene; să ajusteze toate domeniile interne la valorile şi standardele europene.  

Aceasta se datorează faptului că procesele de integrare în cadrul Uniunii Europene 
ating nemijlocit interesele ţării noastre şi a cetăţenilor ei.  

 
Unităţi de conţinut: 

1. Constituirea şi evoluţia Comunităţilor Europene. 
2. Instituirea şi evoluţia Uniunii Europene. 
3. Noţiunea, izvoarele şi principiile dreptului comunitar. 
4. Parlamentul European  
Evoluţia instituţiei Parlamentului European; Structura Parlamentului European. 

Principiile formării acestuia. Puterile Parlamentului European. Regulamentul intern al 
Parlamentului European. Procedura parlamentară. Împuternicirile PE. Darea de seamă a 
instituţiilor şi a altor organe Uniunii Europene în faţa Parlamentului European. 
Ombudsmanul Uniunii Europene. 

5. Consiliul european  
Istoricul formării şi statutul juridic contemporan al Consiliului European; 
Funcţiile, împuternicirile şi componenţa Consiliului European. 
6. Consiliul Uniunii Europene 
Ordinea de formare a Consiliului de Miniştri; 
 Principalele structuri de lucru ale Consiliului de Miniştri; 
Funcţiile Consiliului Uniunii Europene. 
7. Comisia Europeană 
Evoluţia instituţiei Comisiei Europene; Procedura de desemnare a membrilor Comisiei 

Europene; Structura Comisiei Europene. Funcţiile şi împuternicirile Comisiei; Statutul 
juridic al membrilor Comisiei Europene. 

8. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Ordinea juridică comunitară. 
Evoluţia sistemului judecătoresc al Uniunii Europene; Organele sistemului 

judecătoresc al Uniunii Europene; Principiile de organizare şi activitate a Curţii Europene de 
Justiţie şi a Tribunalului de primă instanţă; Componenţa şi competenţa Curţii Europene de 
Justiţie; Componenţa şi competenţa Tribunalului de primă instanţă. 

9. Banca Centrală a UE. 
Structura şi funcţionarea Băncii Centrale Europene; Banca Europeană de Investiţii. 
10. Curtea de Conturi a UE. 
Apariţia şi evoluţia instituţiei Curţii de Conturi; Structura şi ordinea de formare a Curţii 

de Conturi; Împuternicirile Curţii de Conturi. 
11. Organele consultative ale UE 
Organele consultative ale Uniunii Europene; Organele tehnice ale Uniunii Europene. 
12. Organismele financiare ale UE. Bugetul UE 
13. Criteriile de aderare la UE. 
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DREPT VAMAL 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Ion CAUŞ, mag., lect. superior. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi de analiză a instituţiei, 

raportul juridic vamal de autoritate, necesar pentru aplicarea practică a legislaţiei vamale în 
vigoare, pentru viitorii jurişti întru practicarea procedurilor de vămuire, aplicarea metodelor 
de determinare a valorii în vamă, perfectarea declaraţiei vamale în detaliu, precum şi 
participarea la controale vamale şi reprezentanţă în instanţă pe dosare. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să analizeze elementele de individualizare de determinare a valorii în vamă; 
• aplicarea drepturilor de import export;  
• aplicarea regimurilor vamale; 
• să conştientizeze importanţa aplicării conforme a legislaţiei vamale în timp şi spaţiu. 

II. La nivel de aplicare: 
• să explice esenţa aplicării normelor juridice vamale; 
• aplicarea regimurilor în tranzacţiile economice internaţionale; 
• perfectarea şi utilizarea actelor de procedură vamală; 
• să cunoască şi să aplice etapele de declarare vamală. 

III. La nivel de integrare/creativ: 
• să interpreteze conţinutul normelor legale de natură vamală; 
• perceperea oportunităţilor pe care le oferă cunoaşterea materiei dreptului vamal şi 

natura raporturilor juridice ale subiecţilor economici; 
• soluţionarea problemelor în sistemul procedural al dreptului vamal; 
• aplicarea prevederilor legislative vamale internaţionale şi naţionale prin comparaţie.  

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Evoluţia istorică şi structura organelor vamale în Republica Moldova (2/2/4). 
Modulul II. Activitatea vamală(2/2/4). 
Modulul III. Frontiera vamală, trecerea mărfurilor peste frontiera vamală(3/3/6). 
Modulul IV. Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală(3/3/6). 
Modulul V. Livrarea mărfurilor, regimurile vamale(3/3/6). 
Modulul VI. Regimuri vamale suspensive, cu impact economic(2/2/4). 
Modulul VII. Zona economică liberă, organizarea activităţii acesteia(3/3/6). 
Modulul VIII. Antrepozitele vamale(2/2/4). 
Modulul IX. Perfecţionarea vamală(4/4/8). 
Modulul X. Vămuirea mărfurilor(4/4/8).  
Modulul XI. Brokerul vamal(2/2/4). 

 
 

STATISTICA JURIDICĂ 
Total ore: 74. Puncte credite: 4  

Autor: conf. univ., dr., Eduard HÎRBU  
 

Scopul cursului 
Disciplina presupune formarea unei baze teoretice şi a unor abilităţi practice de 

diagnoză complexă a situaţiei criminogene, şi de fundamentare statistică a unor politici de 
prevenire a infracţionalităţii. 
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În cadrul cursului studenţii vor prelua deprinderi în domeniul identificării elementelor 
ce fac obiectul noţiunilor fundamentale ale statisticii, metodelor de obţinere şi prelucrare a 
informaţiilor, sistematizării şi transformării acestora, caracterizării fenomenelor aferente 
jurisprudenţei cu ajutorul diverselor procedee statistice. Aceasta le va imputa studenţilor 
abilitate de a se orienta mai bine în spaţiul problemelor din domeniul juridic, şi le va 
dezvolta o capacitate sporită de fundamentare a diverselor decizii. 

 
Obiectivele /Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască conţinutul şi sfera de cuprindere a sistemului informaţional statistic utilizat 
în domeniul jurisprudenţei; 

• să se familiarizeze cu instrumentarul teoretic de obţinere şi prelucrare a informaţiilor 
brute ce ţin de domeniul jurisprudenţei; 

• să cunoască tehnicile privind determinarea diverselor categorii de indicatori 
statistici/juridici cu grade diferite de detaliere; 

• să posede cunoştinţe privind tehnicile de cercetare selectivă în domeniul jurisprudenţei; 
• să posede noţiunea de legitate statistică, specifică domeniul jurisprudenţei şi motivării 

economice şi sociale a situaţiei infracţionale; 
• să dispună de tehnici de analiza şi prezentare/reprezentare a rezultatelor obţinute în 

urma prelucrării statistice a datelor cu caracter juridic. 
II. La nivel de aplicare 

• să selecteze şi să aplice corect metodele de observare statistică (rapoarte statistice, 
anchete, sondaje, recensăminte, monografii etc.); 

• să utilizeze metodele de prelucrare a datelor primare şi cele de prelucrare în sens larg; 
• să analizeze fenomenele şi procesele domeniului jurisprudenţei cu ajutorul indicatorilor 

tendinţei centrale; 
• să estimeze calitatea indicatorilor tendinţei centrale cu ajutorul indicatorilor variaţiei; 
• să selecteze după principii riguroase eşantioanele din colectivităţile generale, să 

determine estimatorii pentru colectivităţile de selecţie (eşantioane), şi să extindă 
rezultatele cercetării selective asupra întregii colectivităţi; 

• să stăpânească tehnicile de studiere a interdependenţelor, care se stabilesc între 
diversele variabile sociale şi economice; 

• să analizeze dinamica fenomenelor şi proceselor din domeniul jurisprudenţei şi să 
stabilească legitatea evoluţiei în timp a acestora; 

• să selecteze şi să aplice cele mai recomandate/sugestive metode de prezentare şi 
reprezentare a rezultatelor obţinute în vederea asigurării unei lizibilităţi („citiri”) 
avansate a datelor. 
III. La nivel de integrare 

• să identifice corect locul şi rolul statisticii în ştiinţele sociale în general şi a 
jurisprudenţei, în special; 

• să aprecieze importanţa statisticii în asigurarea, din punct de vedere informaţional, a 
tuturor utilizatorilor de date din domeniul dreptului; 

• să integreze metodele şi tehnicile cunoaşterii statistice în domeniul jurisprudenţei; 
• să producă şi să utilizeze de sine stătător informaţii de natură juridică şi socială la locul 

de muncă; 
• să fundamenteze anumite decizii, politici şi strategii (corecte şi eficiente) în domeniul 

dreptului şi jurisprudenţei; 
• să-şi dezvolte abilităţi extinse privind utilizarea datelor statistice în cadrul seminarelor, 

conferinţelor, meselor rotunde, mass-media. 
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Unităţi de conţinut: 
1. Obiectul şi metoda statisticii şi a statisticii juridice. Noţiunile fundamentale operate în 

statistica juridică; 
2. Observarea statistică în spaţiul fenomenelor şi proceselor domeniului juridic; 
3. Sistematizarea, prelucrarea şi prezentarea datelor statistice; 
4. Indicatorii statistici (inclusiv indicatorii statisticii juridice); 
5. Indicatorii tendinţei centrale (inclusiv cei utilizaţi în statistica juridică); 
6. Analiza variaţiei fenomenelor şi proceselor din domeniul dreptului şi jurisprudenţei; 
7. Cunoaşterea fenomenelor şi proceselor sociale şi economice prin cercetarea selectivă 

(sondajul statistic); 
8. Analiza seriilor de timp şi modelarea acestora prin metode elementare şi analitice; 
9. Metoda indicilor statistici aplicaţi în analiza fenomenelor şi proceselor din domeniul 

dreptului şi jurisprudenţei 
10. Statistica judiciar-penală 
11. Statistica judiciar-administrativă şi judiciar-civilă 

 
 

DREPTUL CONCURENTEI ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
Total ore: 120. Puncte credite: 4 

Autor: Galina POGONET, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a analiza cadrul legal existent în domeniul 

protecţiei concurenţei şi consumatorului, de a elabora şi aplica practici de asigurare a 
calităţii produselor/serviciilor şi corespunderea acestora cu standardele naţionale şi 
internaţionale, de a identifica principiile de bază de activitate a agenţilor economici şi 
activitatea în baza acestora. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să explice conceptele: concurenţa comercială, piaţa relevantă, infrastructura pieţei, 
activitatea monopolistă, practici anticoncurenţiale, concurenţa neloială, consum, 
consumator, drepturile consumatorului, 

• să analizeze diverse metode şi practici legale de activitate a agenţilor economici în 
cadrul economiei de piaţă pe plan naţional şi internaţional, 

• să identifice drepturile consumatorului şi modalităţile de apărare a acestora. 
II. La nivel de aplicare: 

• să analizeze rezultatele activităţii agenţilor economici în cadrul utilizării metodelor 
legale şi ilegale în cadrul unor întreprinderi din Republica Moldova, 

• să elaboreze instrumente legale de verificare a implementării corecte a legislaţiei în 
domeniul protecţiei concurenţei şi protecţiei consumatorului în Republica Moldova. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• explicarea materiei prin utilizarea termenilor de specialitate; 
• explicarea înţelesului articolelor din legi; 
• interpretarea hotărârilor instanţelor de judecată pe anumite cauze din domeniul 

concurenţei şi protecţiei drepturilor consumatorilor. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Noţiuni generale privind dreptul concurenţei şi protecţia consumatorilor 
Noţiuni generale privind dreptul concurenţei şi dreptul consumatorului. Obiectul, 

metoda de reglementare a dreptului concurenţei şi dreptului afacerilor. Principiile dreptului 
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concurenţei şi dreptului consumatorului. Izvoarele dreptului concurentei şi dreptului 
consumatorului. Raportul juridic de drept concurenţial şi dreptul consumatorilor. Politica 
concurenţială comunitară. 

2. Drepturile şi obligaţiile consumatorilor. Dreptul consumatorilor la informare. 
Obligaţiile agenţilor economici privind informarea consumatorilor. Instruirea în domeniul 
protecţiei consumatorilor. 

3. Practici anticoncurenţiale. Acorduri anticoncurenţiale. Exceptarea acordurilor 
anticoncurenţiale. Acordurile anticoncurenţiale de importanţă minoră. Acordurile de 
importanţă minoră interzise. Poziţia dominantă . Abuzul de poziţie dominantă. Acţiunile sau 
inacţiunile autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale de 
restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei. 

4. Piaţa relevată. Preţul şi concurenţa. Noţiunea de piaţă relevantă. Tipurile de piaţă 
relevantă. Determinarea pieţei relevante. Procedura de determinare a pieţei relevante. 
Prevederi specifice privind prestarea serviciilor (executarea lucrărilor). Corelaţia piaţa, preţ, 
concurenţa. Determinarea şi individualizarea sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei 
concurenţiale. 

5. Concentrările economice. Prevederi generale privind concentrarea economică . 
Operaţiuni ce nu constituie concentrări economice. Investigarea şi evaluarea concentrărilor 
economice. Controlul de stat asupra concentrărilor economice pe piaţa RM. 

6. Concurenţa neloială. Reglementarea juridică a concurenţei neloiale pe piaţa 
internă a RM. Definirea concurenţei neloiale. Reglementarea concurenţei neloiale în 
Republica Moldova. Practici comerciale incorecte. Competenţe şi drept de sesizare referitor 
la practicile comerciale incorecte. 

7. Aspecte instituţionale privind protecţia consumatorilor în RM. Organele abilitate 
cu funcţii de protecţie a consumatorilor. Autorităţile administraţiei publice centrale cu 
atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor. Organe ale administraţiei publice abilitate cu 
funcţii de protecţie a consumatorilor. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 
privind protecţia consumatorilor. 

8. Protecţia drepturilor consumatorului. Acţiuni privind protecţia drepturilor 
consumatorilor. Responsabilitatea vânzătorului, prestatorului pentru încălcarea termenelor 
stabilite. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor legale. 

 
 

CRIMINALISTICA 
Total ore: 60. Puncte credite: 2. 

Autor: Ion CAUŞ, mag. în dr.., lect.sup.univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a forma abilităţi întru formarea şi dezvoltarea 

gândirii criminalistice la studenţi; promovarea unor opinii argumentate ştiinţific privind 
descoperirea infracţiunilor; formarea deprinderii şi iscusinţei de a face o analiză profundă a 
unor întrebări-probleme privind strategia combaterii criminalităţii la etapa actuală, precum şi 
pregătirea studenţilor pentru soluţionarea independentă, calificată şi competentă a 
problemelor de ordin profesional. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să determine obiectul de studiu al criminalisticii; 
• să analizeze şi să aprecieze metodele privind identificarea criminalisticii, ridicarea 

urmelor, balistică judiciară; 
• să elaboreze metode de cercetare la faţa locului; 
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• să reliefeze problemele ce ţin de prevenirea şi combaterea criminalităţii; 
• educarea la studenţi a simţului de înverşunare şi neîmpăcare faţă de fenomenul 

criminalităţii, a fermităţii de a i se opune lui; susţinerii principiilor echităţii sociale şi 
legalităţii. 
II. La nivel de aplicare: 

• trebuie să posede cunoştinţe profunde în ce priveşte investigarea criminalistică, 
expertiza criminalistică, metodica cercetării la faţa locului, metodica cercetării 
criminalistice a faptelor infracţionale săvârşite; 

• utilizarea legislaţiei naţionale în aplicarea practică al reglementării financiare în 
vigoare. 
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să poată aprecia metodele necesare identificării criminalistice;  
• trebuie să se orienteze liber în metodele investigării criminalistice; să efectueze 

exerciţii de recunoaştere a urmelor;  
• să poată aprecia paşii unei cercetări la faţa locului. 

 
Unităţi de conţinut: 

Modulul I. Elemente introductive şi de metodologie ale criminalisticii (1/1/2). 
Modulul II. Identificarea criminalistică (1/1/2). 
Modulul III. Tehnica criminalistică (1/1/2). 
Modulul IV. Traseologia criminalistică (1/1/2). 
Modulul V. Balistica judiciară (1/1/2). 
Modulul VI. Identificarea persoanelor după semnalmente (1/1/2). 
Modulul VII. Cercetarea criminalistică a documentelor (2/2/4). 
Modulul VIII. Cercetarea la faţa locului (2/2/4). 
Modulul IX. Prezentarea pentru recunoaştere (1/1/2). 
Modulul X. Reconstituirea (1/1/2). 
Modulul XI. Percheziţia şi ridicarea de acte sau obiecte (1/1/2). 
Modulul XII. Metodica cercetării accidentelor de muncă şi de circulaţie (1/1/2). 
Modulul XIII. Metodica cercetării furtului (1/1/2). 

 
 

DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL 
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Liliana ROTARU-MASLO, dr., conf. univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de a înţelege modul în care contractele comerciale 

devin principalele instrumente juridice în vehicularea valorilor materiale, a schimburilor 
economice şi tehnico-ştiinţifice, cât şi a modalităţii de soluţionare a litigiilor prin 
intermediul arbitrajului comercial internaţional  
 

Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: 

• să evidenţieze şi să identifice relaţiile care fac parte din categoria obiectului de studiu al 
Dreptului comerţului internaţional; 

• să cunoască principiile Dreptului comerţului internaţional; 
• să ştie elementele specifice şi conţinutul contractelor comerciale internaţionale; 
• să cunoască particularităţile, avantajele şi procedura de soluţionare a litigiilor prin 

intermediul Arbitrajului Comercial Internaţional. 
II. La nivel de aplicare: 
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• să aplice corect metodele utilizate pentru reglementarea relaţiilor şi soluţionarea 
litigiilor ivite în cadrul comerţului internaţional;  

• să întocmească în scris contracte de comerţ internaţional; 
• să cunoască şi să utilizeze corect la întocmirea contractelor principalele uzanţe 

comerciale; 
• să identifice şi să aplice modalităţile de răspundere juridică în sfera dreptului 

comerţului internaţional;  
• să alcătuiască cereri de chemare în judecată şi în arbitraj în scopul soluţionării litigiilor 

internaţionale.  
III. La nivel de integrare/creativ: 

• să analizeze prevederile legislative din domeniul Dreptului comerţului internaţional;  
• să elaboreze propuneri legislative pentru cadrul juridic autohton în baza analizei 

legislaţiei altor state în domeniu; 
• să stabilească corelaţia funcţională dintre Dreptul comerţului internaţional şi alte 

discipline studiate;  
• să aprecieze importanţa Dreptului comerţului internaţional în contextul intensificării 

relaţiilor internaţionale. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Conceptul dreptului comerţului internaţional 
Noţiunea şi caracteristica generală a dreptului comerţului internaţional. Obiectul de 

reglementare al dreptului comerţului internaţional. Sistemul şi metode de reglementare ale 
dreptului comerţului internaţional. Principiile dreptului comerţului internaţional  

2. Izvoarele dreptului comerţului internaţional 
Noţiunea şi categoriile izvoarelor dreptului comerţului internaţional. Convenţiile 

internaţionale în domeniul dreptului comerţului internaţional. Legislaţia naţională ca izvor al 
dreptului comerţului internaţional. Uzanţele comerciale uniforme – izvor al dreptului 
comerţului internaţional. Obiceiul (cutuma) juridic, practica judiciară şi arbitrară ca izvoare 
ale dreptului comerţului internaţional.  

3. Raportul juridic al dreptului comerţului internaţional  
Noţiunea şi particularităţile raportului juridic de drept al comerţului internaţional. 

Criteriile de comercialitate şi internaţionalitate ale raportului de comerţ internaţional. 
Subiectele dreptului comerţului internaţional 

4. Contractul – principalul izvor de obligaţii în comerţul internaţional  
Noţiunea şi caracteristica generala şi clasificarea convenţiilor (contractelor) în comerţul 

internaţional. Procedura încheierii contractelor în comerţul internaţional. Clauzele 
(conţinutul) contractului de comerţ internaţional. Legea aplicabilă contractelor de comerţ 
internaţional. Interpretarea şi efectele contractului comercial internaţional. Exonerarea de 
răspundere contractuală în dreptul comerţului internaţional  

5. Contractul de vânzare-cumpărare în comerţul internaţional  
Noţiunea şi caracteristica generală a contractului de vânzare-cumpărare internaţională. 

Obligaţiile vânzătorului. Obligaţiile cumpărătorului. Răspunderea părţilor în contractul de 
vânzare-cumpărare internaţională. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de 
mărfuri. Forme speciale ale vânzării internaţionale de mărfuri. 

6. Reglementarea juridică a intermedierii în comerţul internaţional 
Noţiunea şi importanţa intermedierii. Formele juridice ale intermedierii şi 

reglementarea lor. Contractul de mandat în comerţul internaţional. Contractul de comision şi 
consignaţie în comerţul internaţional. Contractul de agenţie în comerţul internaţional. 
Contractul internaţional de curtaj. Contracte comerciale cu funcţii apropiate de intermediere. 

7. Contractul de transport în comerţul internaţional 
Noţiunea şi caracteristica generală a contractului de transport în comerţul internaţional. 

Contractul internaţional de transport maritim de mărfuri. Contractul internaţional de 
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transport fluvial de mărfuri. Contractul internaţional de transport feroviar de mărfuri. 
Contractul internaţional de transport auto de mărfuri. Contractul internaţional de transport 
aerian de mărfuri. Contractul de transport multimodal internaţional de mărfuri. 

8. Reglementarea juridică a asigurărilor internaţionale 
Noţiunea şi caracteristica generală a contractului internaţional de asigurare. Categoriile 

contractului internaţional de asigurare. Drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul 
internaţional de asigurare. Contractul de asigurare internaţională de mărfuri în transport 
CARGO. Contractul de asigurare a mijloacelor de transport CASCO. Asigurarea de 
răspundere civilă. 

9. Reglementarea juridică a decontărilor şi creditării internaţionale 
Mecanismul decontărilor interbancare în comerţul internaţional. Titlurile de credit în 

comerţul internaţional. Modalităţi de plată în comerţul internaţional: creditul documentar; 
incasoul documentar. Contractele de finanţare a operaţiunilor comerciale internaţionale: 
contractul de leasing; contractul de factoring. 

10. Reglementarea juridică a proprietăţii industriale în comerţul internaţional 
Proprietatea industrială în comerţul internaţional – consideraţii introductive. 

Reglementarea juridică internă şi internaţională a proprietăţii industriale. Contractul de 
licenţă de brevet de invenţie. Contractul know-how. 

11. Regimul juridic al investiţiilor străine în Republica Moldova 
Noţiunea şi rolul investiţiilor străine pentru activitatea comercială a unui stat. Formele 

şi reglementarea juridică a investiţiilor străine în Republica Moldova. Întreprinderile mixte – 
forma principală a investiţiilor străine în Republica Moldova. Întreprinderile cu capital străin 
şi regimul lor juridic în Republica Moldova. 

12. Arbitrajul comercial internaţional organ de soluţionare a litigiilor 
internaţionale  

Caracteristica generală a modalităţilor de soluţionare a litigiilor în comerţul 
internaţional. Convenţia de arbitraj. Procedura arbitrală de soluţionare a litigiilor. Arbitrajul 
comercial internaţional în Republica Moldova.  
  

 
RETORICA JURIDICĂ 

Autori: Maria MANCAŞ, conf.univ., dr. 
 Lucia CEPRAGA, conf.univ., dr. 

 
Scopul cursului: formarea competenţelor de elaborare şi analiză a unui discurs 

judiciar; însuşirea mecanismelor de persuadare la prezentarea rechizitorului şi pledoariei; 
dezvoltarea abilităţilor/competenţelor oratorice în executarea profesiunii de judecător şi de 
procuror. 

 
Obiectivele/rezultatele învăţării: 

La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: 
1. La nivel de cunoaştere: 

• să cunoască funcţiile, genurile şi speciile retoricii, rolul acesteia în formarea 
profesională a juristului; să însuşească elementele componente ale procesului de 
comunicare; 

• să cunoască părţile discursului retoric, cu scopul de a organiza eficient o pledoarie sau 
un rechizitoriu; 

• să determine rolul oratorilor judiciari în discuţiile contradictorii, în vederea utilizării corecte 
a argumentaţiei, a demonstraţiei, convingerii şi persuasiunii. 
2. La nivel de aplicare:  

• să identifice barierele de comunicare judiciară şi să aplice tehnicile de 
prevenire/soluţionare a barierelor în cauză;  
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• să elaboreze şi să analizeze discursuri judiciare; să analizeze particularităţile 
discursului judiciar; să elucideze adevărul retoric între obiectivitate şi subiectivitate; să 
aplice adecvat întrebările şi răspunsurile în derularea unei polemici; 

• să elaboreze profesiograma unui orator judiciar;  
3. La nivel de integrare/creativ: 

• să-şi formeze aptitudini profesionale în ţinerea unei pledoarii/rechizitoriu;  
• să manifeste spirit creativ, entuziasm ş.a. însuşiri profesionale necesare unui procuror, avocat 

etc. în postură de orator; 
• să denote un comportament deontologic în exercitarea profesiunii; să respecte cadrul 

deontologic al elaborării şi rostirii discursului judiciar. 
 

Unităţi de conţinut: 
1. Retorica în timp şi spaţiu. Evoluţia retoricii în timp şi spaţiu. Funcţiile retoricii. Genurile şi 

speciile retoricii. Impactul retoricii asupra comunicării judiciare. Rolul retoricii în formarea 
profesională a juristului. Neoretorica – demers persuasiv în activitatea judiciară. 

2. Specificul comunicării retorice. Elementele componente ale procesului de comunicare. 
Bariere ale comunicării judiciare. Tehnici aplicate în prevenirea şi soluţionarea barierelor 
comunicaţionale. 

3. Discursul retoric – fond şi formă. Discursul: aspecte teoretice. Criterii de clasificare a 
discursurilor retorice. Tipologia discursului retoric. Structura discursului retoric. Rolul 
mantanalogiei şi tasologiei în organizarea discursului retoric. Teoriile retoricii în organizarea 
discursului. 

4. Oratorul – formatorul principal al discursului. Definirea conceptelor: „orator” , „retor”, 
„magister bene dicendi”. Criterii de clasificare a oratorilor. Tipuri de oratori. Profesiograma 
eventualului orator. Portretul oratorilor judiciari (procurorul, judecătorul grefierul, acuzatul). 
Procurorul, avocatul, judecătorul, grefierul, acuzatul – profil de personalitate. Aspecte 
procedurale în comunicarea judiciară. Elemente deontologice. 

5. Discursul judiciar. Discursul judiciar: delimitări conceptuale. Rechizitoriul. Pledoaria. Alte 
alocuţiuni. Particularităţi ale discursurilor judiciare. 

6. Argumentarea - factor indispensabil în retorica judiciară. Repere conceptuale ale 
„argumentării”. Adevărul retoric între obiectivitate şi subiectivitate. Probe utilizate în 
argumentarea judiciară. Demonstraţia şi argumentarea. Convingerea versus persuasiunea. 
Rolul sofismelor în argumentare. 

7. Polemica – demers strategic în procesul judiciar. Polemica: concept şi structură. Convingere şi 
dezminţire în polemică. Clasificarea întrebărilor şi răspunsurilor în derularea polemicii. Rolul 
oratorilor judiciari în discuţiile contradictorii. Figurile stilistice utilizate în polemică. 

8. Limbajul nonverbal în retorica juridică. Comunicarea verbală versus comunicarea 
nonverbală. Avantaje şi dezavantaje ale comunicării nonverbale. Canalele nonverbale în 
transmiterea mesajelor. Comunicarea proxemică în procesul judiciar. Kinetika. 

9. Paralimbajul şi metacomunicarea. Cronemica în comunicarea judiciară. Cromatica şi efectele 
ei asupra interlocutorilor. Ţinuta vestimentară a oratorului judiciar. 

 
 

DREPTUL INTERNAŢIONAL AL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE  
Total ore: 120. Puncte credite: 4. 

Autor: Cătălina SCORŢESCU, dr., conf.univ. 
 

Scopul cursului 
Formarea la studenţi a competenţei: de cunoaştere a standardelor internaţionale în 

sfera relaţiilor de muncă şi de securitate socială, de identificare a lacunelor în dreptul 
naţional în vederea perfecţionării acestuia. 
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Obiectivele / Rezultatele învăţării 
La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I.  La nivel de cunoaştere: 

• să determine influenţa Dreptului internaţional al muncii şi securităţii sociale asupra 
evoluţiei sistemului de drept naţional; 

• să determine conceptele teoretice şi metodele contemporane de reglementare juridică a 
relaţiilor sociale de muncă şi de securitate socială; 

• să identifice principiile naţionale şi internaţionale ale relaţiilor de muncă şi de 
securitate socială; 
II. La nivel de aplicare: 

• să realizeze importanţa socială, economică şi politică a Dreptului internaţional al 
muncii şi securităţii sociale; 

• să posede deprinderi pentru stabilirea unor relaţii de dialog social între partenerii 
sociali; 

• să posede cunoştinţe în sfera elaborării actelor normative din sfera relaţiilor sociale de 
muncă şi de securitate socială; 

• să posede competenţe pentru a participa la activitatea agenţilor economici, organelor 
puterii de stat legată de aplicarea legislaţiei muncii; 

• să posede deprinderi legate de arta comunicării din perspectiva soluţionării litigiilor 
individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă; 
III. La nivel de cercetare: 

• să analizeze conţinutul normelor legislaţiei muncii, pentru a determina unitatea şi 
diferenţierea în ceea ce priveşte reglementarea raporturilor juridice din sfera Dreptului 
internaţional al muncii şi securităţii sociale; 

• să studieze normele Dreptului internaţional al muncii şi securităţii sociale sub aspect 
comparat pentru a identifica asemănările şi deosebirile în ceea ce priveşte 
reglementarea relaţiilor de muncă şi de securitate socială şi a face unele propuneri de 
lege ferenda; 

• să interpreteze practica aplicării legislaţiei Dreptului internaţional al muncii şi 
securităţii sociale. 

 
Unităţi de conţinut: 

1. Consideraţii generale privind dreptul internaţional al muncii şi securităţii sociale. 
Noţiunea, obiectul şi subiectele dreptului internaţional al muncii şi securităţii sociale. 
Principiile dreptului internaţional al muncii şi securităţii sociale. Clasificarea izvoarelor 
dreptului internaţional al muncii şi securităţii sociale. Formarea şi evoluţia dreptului 
internaţional al muncii. 

2. Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite de protecţie a drepturilor economico-sociale. 
Organizaţia Internaţională a Muncii: structura şi activitatea. Carta Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (1945). Declaraţia Universală a Drepturilor omului (1948). Pactul internaţional cu 
privire la drepturile economice, sociale şi culturale (1966). Convenţia internaţională 
privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor 
acestora (1990). Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi 
(1977). Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Republica Moldova membra. 

3. Sistemul Consiliului Europei de protecţie a drepturilor economico-sociale. 
Consiliului Europei: structura şi activitatea. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
(1950). Carta Socială Europeană (1961). Carta Socială Europeană revizuită (1996) 

4. Sistemul Uniunii Europene de protecţie a drepturilor economico-sociale. 
Uniunea Europeană — repere istorice. Instituţiile Uniunii Europene. Izvoarele dreptului 
comunitar. 
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5. Relaţiile individuale de muncă prin prisma normelor dreptului internaţional al 
muncii şi securităţii sociale. 
Consideraţii generale. Interzicerea muncii forţate şi discriminării. Egalitatea de şanse şi 
tratament. Munca copiilor şi angajarea tinerilor. Condiţiile de muncă: timpul de muncă, 
concediul anual şi salariul. Sănătatea şi securitatea muncii. Inspecţia muncii. Lucrătorii 
migranţi. 

6. Relaţiile colective de muncă prin prisma normelor dreptului internaţional al muncii 
şi securităţii sociale. 
Consideraţii generale. Libertatea de asociere şi negocierile colective. Tripartismul şi 
dialogul social. 

7. Relaţiile de securitate socială prin prisma normelor dreptului internaţional al 
muncii şi securităţii sociale. 
Consideraţii generale. Prestaţiile de securitate socială. Securitatea socială în Uniunea 
Europeană. 

8. Jurisdicţia europeană în domeniul relaţiilor de muncă şi de securitate socială. 
Consideraţii generale. Competenţele Curţii Europene a Drepturilor Omului şi ale Curţii 
de Justiţie a UE în domeniul muncii şi securităţii sociale. Proceduri în faţa Înaltelor Curţi 
Europene. 

 
 

DREPT COMUNITAR AL AFACERILOR 
Total ore: 64. Puncte credite: 4. 

Autor: Ilie DEMERJI, dr. conf. univ., 
Maria DEMERJI, dr. lector superior 

 
Scopul cursului 

Formarea la studenţi a competenţei: de apreciere şi aplicare a legislaţiei comunitare în 
activitatea economică a Uniunii Europene şi în statele membre ale Uniunii Europene. 

 
Obiectivele / Rezultatele învăţării 

La finalizarea cursului studenţii vor fi capabili: 
I. La nivel de cunoaştere: să cunoască specificul Pieţei Comune a Uniunii Vamale, 

dreptul concurenţei în spaţiul european şi politicile Uniunii Europene; similitudinile şi 
diferenţierile între Parlamentul European şi Parlamentul Republicii Moldova, să cunoască 
împuternicirile Ombusdsmanului Uniunii Europene şi cine este el la momentul actual; să 
cunoască structura sistemului judecătoresc european; să delimiteze Curtea Europeană de 
Justiţie şi Curtea Europeană pentru apărarea drepturilor omului. 

II. La nivel de aplicare: să identifice specificul şi importanţa studiului disciplinei; să 
înţeleagă importanţa primordială a politicii economice şi monetare, vamale a Uniunii 
Europene în dezvoltarea politicii sale externe, precum şi în dezvoltarea relaţiilor cu 
Republica Moldova la momentul actual; să manifeste un comportament metodic adecvat în 
raport cu structurile de conţinut ale disciplinei studiate; să demonstreze o participare activă 
pe parcursul studiului cursului. 

II. La nivel de integrare/creativ: să utilizeze cunoştinţele obţinute în practică, 
deoarece necesitatea studierii disciplinei „Drept comunitar al afacerilor” în Republica 
Moldova este condiţionată de cererea de avansare a culturii de drept a juriştilor, care constă 
în cunoaşterea concepţiilor principale referitoare la geneza şi activitatea economică a Uniunii 
Europene; să ajusteze toate domeniile interne la valorile şi standardele europene. Aceasta se 
datorează faptului că procesele de integrare în cadrul Uniunii Europene ating nemijlocit 
interesele ţării noastre şi a cetăţenilor ei.  
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Unităţi de conţinut: 
1. Sistemul juridic al Uniunii Europene 
2. Libera circulaţie a mărfurilor, a capitalurilor şi a plăţilor 
Dreptul vamal comunitar. Politica comercială comună. Libera circulaţie a mărfurilor în 

spaţiul european. Dreptul de proprietate intelectuală şi industrială şi libera circulaţie a 
mărfurilor. Restricţiile cu privire la schimburi neprevăzute de art. Plăţile curente. 
Liberalizarea deplasărilor de capitaluri. Relaţia între deplasările de capital şi libertăţile 
comunitare de stabilire şi prestare a serviciilor. Libera circulaţie a capitalurilor şi fiscalitatea. 
Spaţiul Economic European. 

3. Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor 
Libera circulaţie a persoanelor. Libera circulaţie a serviciilor. 
4 .Dreptul societăţilor comerciale în Uniunea Europeană 
Reglementările Uniunii Europene cu privire la societăţile comerciale. Grupurile 

europene de interes economic. Societatea europeană. 
5. Dreptul concurenţei în spaţiul Uniunii Europene 
Conceptele de bază şi reglementările juridice ale Uniunii Europene cu privire la 

concurenţă. 
 Domeniile de acţiune ale politicii comunitare a concurenţei. Rolul Comisiei Europene 

în politica de concurenţă.  
6. Sistemul financiar al Uniunii Europene 
Banca Europeană de Investiţii. Banca Centrală Europeană şi Sistemul European de 

Bănci Centrale. Bugetul Uniunii Europene. 
7. Politicile comunitare 
Politica vamală comunitară. Politica agricolă comună. Politica de dezvoltare regională. 

Politica mediului. Politica socială. 
8. Obiectivele şi valorile Uniunii Europene. Integrarea europeană a Republicii 

Moldova. 
Prezentare generală a Uniunii Europene. Obiectivele şi valorile Uniunii Europene. 

Instrumentele pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene. Premisele şi factorii integrării 
europene. Criterii de aderare, preaderare şi procedura strategiilor de aderare. Relaţiile 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Avantajele şi dezavantajele integrării europene.  
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