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CALENDARUL UNIVERSITAR

An
de

studii

TERMENE (date calendaristice exprimate în luni) 
ŞI DURATĂ (număr de săptămâni)

Activităţi didactice
Sesiuni de 
examinare Stagii de practică Vacanţe

Sem. 1 Sem. II Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I
' 01 .09- 

15.12 
(15 săpt.)

01.02- 
22.05 

(15 săpt.)

16.12 - 
29.01 

(4 săpt.)

23.05 - 
19.06 

(4 săpt.)
- -

25.12- 
15.01 

(3 săpt.)

Paşte 
(1 săpt.)

20.06 - 
31.08 

(10 săpt.)

II
01.09- 
15.12 

(15 săpt.)

22.02 - 
22.05 

(12 săpt.)

16.12- 
29.01 

(4 săpt.)

23.05 - 
19.06 

(4 săpt.)
-

0 1 .0 2 -  
21.02 

(3 săpt.)

25.12- 
15.01 

(3 săpt.)

Paşte 
(1 săpt.)

20.06 - 
31.08 

(10 săpt.)

III
01.09- 
15.12 

(15 săpt.)

01.03 — 
22.05 

(11 săpt.)

16.12- 
24.01 

(4 săpt.)

23.05 - 
19.06 

(4 săpt.)
-

0 1 .0 2 -  
28.02 

(4 săpt.)

25.12- 
15.01 

(2 săpt.)

Paşte 
(1 săpt.)

20.06 - 
31.08 

(10 săpt.)

IV
01.09- 
15.12 

(15 săpt.)

25.01 -  
28.02 

(5 săpt.)

16.12- 
24.01 

(4 săpt.)

0 1 .0 3 -  
08.03 

(1 săpt.)

09.03 -  
03.05 

(7 săpt.)

25.12- 
08.01 

(2 săpt.)

Paşte 
(1 săpt.) -

Total 
nr. săpt. 60 săpt. 43 săpt. 16 săpt. 13 săpt. - 14 săpt. 10 săpt. 4 săpt. 30 săpt.

PLANUL PRO CESULUI DE STUDII PE SEM ESTRE

ANUL I de STUDII SEMESTRUL I

Denumirea unităţii 
de curs

Total ore
Număr de ore 

pe tipuri de 
activităţi

Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

Cod

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F .01.0.001.23 Teoria generală a dreptului/
General theory o f  law

180 76 104 46 30 - E 6

S.01.0.002.23 Drept european general/ 
General European law

150 60 90 46 14 - E 5

G.01.0.003.21 Teoria economică/ 
Economic theory

120 60 60 30 30 - E 4

S.01.0 .004.61 Informatica juridică/ 
Legal informatics

90 44 46 14 - 30 E 3

F.01.0.005.23
Drept civil. Partea generală
Civil law. The general part

150 60 90 30 30 - E 5

U .01.0.006.22 Limba latină/ 
Latin language

90 30 60 - 30 - E 3

G .01.0.007.32

Limba străină I (eng.juridică, fr.juridică, 
germ .juridică, span.juridică)/
Foreign language I (English, French, 
German, Spanish)

120 90 30 90 E 4

G .01.0.008.52 Educaţia fizică I / 
Physical education I

30 30 - - 30 - V -

Total 930 450 480 166 254 30 7E, IV 30
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ANUL I DE STUDII SEMESTRUL II

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Total ore
Număr de ore 
p e tipuri de 

activităţi

Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F.02.0.009.23

Drept constituţional şi instituţii 
politice/
Constitutional law and political 
institutions

180 76 104 46 30 E 6

F.02.0 .010.23
Drept civil. Persoanele/ 
Civil law. Persons

150 60 90 30 30 - E 5

S.02.0.011.23
Drept instituţional al Uniunii 
Europene/
Institutional Law o f  the EU

120 60 60 30 30 E 4

F.02.0.012.23 Drept roman/ Roman law 120 44 76 30 14 - E 4
S.02.0.013.23 Dreptul muncii/Labor Law 120 44 76 30 14 - E 4

G.02.0.014.32

Limba străină II (eng. juridică, fi. 
juridică, germ. juridică, span, 
juridică)/
Foreign language II  (English, 
French, German, Spanish)

120 90 30 90 E 4

G.02.0.015.52
Educaţie fizică II / 
Physical education II

30 30 - - 30 - V

O disciplină opţională

S.02.A.016.22
Drept comparat. Sisteme juridice 
contemporane/ Comparative law. 
Contemporary legal systems

90 30 60 16 14 E 3

S.02.A.016.23
Organizarea sistemului 
judiciar/Organization o f  the 
judicial system

90 30 60 16 14 E 3

S.02.A.016.23
Istoria dreptului românesc/ The 
history o f  Romanian law

90 30 60 16 14 - E 3

Total 930 434 496 182 252 - 7E, IV 30

ANUL II de STUDII SEMESTRUL III

Denumirea unităţii 
de curs

Total ore
Număr de ore 

pe tipuri de 
activităţi

Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
crediteCod

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F.03.0 .017.23
Drept penal. Partea generală 1/ 
Criminal law. The general part I

150 76 74 46 30 - E 5

S.03.0.018.23
Drept administrativ/ 
Administrative law

120 60 60 30 30 “ E 4
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S.03.0 .019.23 Retorica juridică/ 
Legal rhetoric

120 60 60 30 30 - E 4

F.03.0 .020.23
Drept civil. Drepturi reale/ 
Civil law. Real rights

150 60 90 30 30 - E 5

S.03.0.021.23
Drept internaţional public/ 
International public law

150 60 90 30 30 ■ E 5

G.03.0.022.51
Bazele contabilităţii/
Basics o f  accounting

120 44 76 30 14 - E 4

Total 810 360 450 196 164 - 6E 27
O disciplină opţională

G.03.A.023.23
Uzanţe şi tehnici diplomatice/
Diplomatic customs and techniques

90 44 46 30 14 - E 3

G.03.A.023.23
Protecţia juridică a drepturilor 
omului/ Legal protection o f  human 
rights

90 44 46 30 14 E 3

G.03.A.023.22 Piaţa muncii/
The labor market

90 44 46 30 14 - E 3

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 404 496 226 178 - 7E 30

ANUL II de STUDII SEMESTRUL IV Activitatea didactică -  12 săptămâni

Cod Denumirea unităţii 
de curs

Total ore
Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi
Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F.04.0.024.23

Dreptul civil. Teoria generală a 
obligaţiilor/
Civil law. General theory o f  
obligations

120
48 - 72 24 24

- E 4

S.04.0 .025.23 Criminologia/
Criminology

120 48 72 24 24 - E 4

F.04.0.026.23
Drept penal. Partea generală II 
/  Criminal law. The general part II

120 48 72 24 24 - E 4

S.04.0 .027.23

Dreptul contenciosului administrativ 
şi contravenţional/ The right o f  
administrative and contravention 
litigation

150 60 90 36 24 - E 5

S.04.0 .028.23
Dreptul financiar / 
Financial law

150 60 90 36 24 - E 5

S.04.0 .029.23
Practica de iniţiere/ 
Initiation practice

150 120 30 - - - E 5

Total 810 384 426 144 120 - 6E 27
O disciplină opţională

S.04.A.030.62 Statistica juridică/
Legal statistics

90 48 42 24 24 - E 3

S.04.A.030.23 Drept funciar/ Land Law 90 48 42 24 24 - E 3
S.04.A.030.23 Drept execuţional / Enforcement law 90 48 42 24 24 - E 3

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 432 468 168 144 - 7E 30
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ANUL III de STUDII SEMESTRUL V

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Total ore Număr de ore pe  
tipuri de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F.05.0 .031.23 Drept penal. Parte specială 1 /  
Criminal law. Special part I

150 60 90 30 30 - E
5

F.05.0 .032.23 Drept procesual penal. Partea 
generală/ Criminal procedural law. 
The general part

150 60 90 30 30 - E 5

F.05.0 .033.23 Drept civil. Contracte /
Civil law. Contracts

180 90 90 46 44 - E 6

S.05.0.034.23
Dreptul familiei/ 
Family law

120 60 60 30 30 - E 4

S.05.0.035.23 Dreptul concurenţei/ 
Anti-trust Law

120 60 60 30 30 - E 4

Total 720 330 390 166 164 - 5E 24
0  disciplină opţională I
U.05.A.036.22 Managementul resurselor umane/ 

Human resources management
90 44 46 30 14 - E 3

U.05.A.036.22
Psihologia juridică/ 
Legal psychology

90 44 46 30 14 - E 3

O disciplină opţională II
U.05. A.037.31 Teoria relaţiilor internaţionale/

The theory o f  international relations
90 44 46 30 14 - E 3

U.05.A.037.22
Etica şi deontologia profesională/ 
Professional ethics and deontology

90 44 46 30 14 - E 3

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 418 482 226 192 - 7E 30

ANUL III de STUDII SEMESTRUL VI Activitatea didactică -  11 săptămîni

Denumirea unităţii 
de curs

Total ore
Număr de ore 
p e tipuri de 

activităţi
Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
crediteCod

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

Pr
ac

tic
e

F.06.0 .038.23 Drept penal. Partea specială IE 
Criminal law. Special part II

120 66 54 44 22 - E 4

F.06.0 .039.23 Drept procesual civil 1/ 
Civil procedural law I

120 66 54 44 22 - E 4

F.06.0 .040.23 Drept civil. Succesiuni /
Civil law. Succession

120 44 76 22 22 " E 4

F.06.0 .041.23 Drept procesual penal. Partea 
specială/ Criminal Procedural Law. 
The special part

120 66 54 44 22 E 4

S.06.0 .042.23 Dreptul proprietăţii intelectuale
Intellectual property law

90 44 46 22 22 - E 3

S.06.0 .043.23 Practica juridică/ 
Legal practice

180 160 20 - “ E 6
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S.06.0.044.23 Teză de an/
Thesis o f  the year

60 - 60 - - - E 2

Total 810 446 364 176 110 - 7E 27
O disciplină opţională

S.06.A.045.23
Dreptul mediului/ 
Environmental law

90 44 46 22 22 - E 3

S.06.A.045.23
Dreptul securităţii sociale/ 
Social security law

90 44 46 22 22 - E 3

S.06.A.045.23
Protecţia consumatorilor/
Consumer protection

90 44 46 22 22 ■ E 3

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 490 410 198 132 - 8E 30

ANUL IV de STUDII SEMESTRUL VII

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Total ore
Număr de ore 
p e tipuri de 

activităţi
Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

F.07.0 .046.23 Drept comercial / 
Commercial law

150 76 74 46 30 - E 5

F.07.0 .047.23 Drept procesual civil 11/ Civil 
procedural law I

150 76 74 46 30 - E 5

S.07.0 .048.23 Drept internaţional privat/ 
Private international law

150 60 90 30 30 - E 5

S.07.0 .049.23 Drept bancar/ 
Banking law

120 60 60 30 30 - E 4

S.07.0 .050.23 Drept vamal/ 
Customs law

120 60 v 60 30 30 - E 4

S.07.0 .051.23 Criminalistică/ Criminology 120 60 60 30 30 - E 4
Total 810 392 418 212 180 - 6E 27

O disciplină opţională
S.07.A.052.23 Convenţia europeană a drepturilor 

omului/ European Convention on 
Human Rights

90 30 60 30 30 E 3

S.07.A.052.23 Medicina legală/ Forensic Medicine 90 30 60 30 30 - E 3
S.07.A.052.23 Metode alternative de soluţionare a 

litigiilor/ Alternative dispute 
resolution

90 30 60 30 30 E 3

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 422 478 242 210 - 7E 30

6



ANUL IV de STUDII SEMESTRUL VIII Activitatea didactică -  5 săptămîni

Cod
Denumirea unităţii 

de curs

Total ore
Număr de ore pe  
tipuri de activităţi

Forma de 
evaluare

Nr. puncte 
credite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

S.08.0 .053.23 Dreptul comerţului 
internaţional/ International 
trade law

90 40 50 20 20 E 3

S.08.0.054.23 Jurisprudenţa CtEDO
ECHR Case Law

90 40 50 20 20 - E 3

S.08.0.055.23 Practica de licenţă/ 
License practice

360 280 80 - " - E 12

Total 540 360 180 40 40 - 3E 18
Total discipline obligatorii şi opţionale în 

planul de învăţământ 6900 3410 3490 53E, 2V 228

Examenul de licenţă 
License examination

360 12

Total credite de studii acumulate 7260 240

EXAMENUL DE LICENŢĂ

Nr. crt. Denumirea activităţii Perioada

1.
Susţinerea tezei de licenţă/ 
Defending the bachelor's thesis Sem. VIII, Mai - Iunie

STAGIILE DE PRACTICĂ

Nr. Tipul stagiului de 
practică

An de 
studii

Semestru
Durată

Perioada desfăşurării Număr
ECTSnr. săpt. nr. ore

1 Practica de iniţiere/ 
Initiation practice

II IV 3 150 Mai 5

2 Practica juridică/ 
Legal practice

III VI 4 180 Mai 6

3 Practica de licenţă/ 
License practice

IV VIII 7 360 Martie-Mai 12

Total: 14 690 — 23
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DISCIPLINE FACULTATIVE (LA LIBERA ALEGERE)

Cod Denumirea unităţii de 
curs

Număr total de ore Număr de ore pe tipuri de 
activităti

Forma de 
evaluare

Nr.ECTS

Tot
al

Contact
direct

Studiu
individ
ual

Curs Semi
nar

Laborator

Anul l/semestrul I

G.01.LA.22
Limba română (pentru 
alolingvi)/
Romanian language (for 
all languages)

60 30 30 30 E 2

Anul 1/ semestrul II
U.02.LA.22 Sociologie/

Sociology
60 30 30 16 14 - E 2

U.02.LA.22 Cultura comunicării/ 
Communication culture

60 30 30 - 30 - E 2

U.02.LA.32 Limba străină II (eng., 
fr., germ., span.)/ 
Foreign language II  
(English, French, 
German, Spanish)

60 30 30 30 E 2

Anul Ii/semestru III
U.03.LA.22 Istora administraţiei 

publice din Republica 
Moldova/
History o f  public 
administration in the 
Republic o f  Moldova

60 30 30 16 14 E 2

U.03.LA.22 Filosofia dreptului/ 
Philosophy o f  law

60 30 30 16 14 - E 2

U.03.LA.32 Limba străină II (eng., 
fr., germ., span.)/ 
Foreign language II  
(English, French, 
German, Spanish)

60 30 30 ' 30 E 2

Anul Ii/semestru IV
U.04.LA.11 Managementul

producţiei/
Production management

60 30 30 16 14 E 2

U.04.LA.22 Drept constituţional 
comparat/ 
Comparative 
constitutional law

60 30 30 16 14 E 2

U.04.LA.32 Limba străină II (eng., 
fr., germ., span.)/ 
Foreign language II 
(English, French, 
German, Spanish)

60 30 30 30 E 2

Anul Iii/Semestru V
U.05.LA.22 Corespondenţa 

economică în limba 
străină/
Economic
correspondence in a 
foreign language

60 30 30 30 E 2

U.05.LA.22 Comunicare didactică/ 
Didactic communication

60 30 30 - 30 E 2
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U.05.LA.32 Limba străină II (eng., 60 30 30 30 E 2
fi\, germ., span.)/
Foreign language II
(English, French,
German, Spanish)

MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

Cod Denumirea activităţii didactice continuă

Total ore
Număr de ore 

p e  tipuri de 
activităţi

Fo
rm

a 
de 

ev
al

ua
re

Nr
. 

pu
nc

te 
cr

ed
ite

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

d

C
ur

s

Se
m

in
a

r

L
ab

or
a

to
r/

Semestrul I
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0.02 Teoria şi metodologia curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4
F.01.0.03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0.04 Teoria si metodologia instruirii 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0.05 Teoria si metodologia evaluării 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0.07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

Semestrul II
S.02.0.08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8E 60

MINIMUM-UL CURRICULAR

Cod Denumirea activităţii didactice continuă

Total ore
Număr de ore 

pe tipuri de 
activităţi Fo

rm
a 

de
 

ev
al

ua
re

N
r.

pu
nc

te

T
ot

al

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

Se
m

in
ar

L
ab

or
at

or
/

P
ra

ct
ic

e

Semestrul I

F.01.0.001.23
Teoria generală a dreptului/ 
General theory o f  law

180 90 90 46 44 “ E 6

F.02.0 .009.23
Drept constituţional şi instituţii politice/ 
Constitutional law and political institutions

180 90 90 46 44 E 6

F.02.0 .012.23 Drept roman/ Roman law 120 60 60 30 30 - E 4

F.03.0 .017.23
Drept penal. Partea generală 1/ 
Criminal law. The general part I

150 76 74 46 30 - E 5

F.05.0 .032.23 Drept procesual penal. Partea generală/ 
Criminal procedural law. The general part 150 60 90 36 24 - E 5

F.06.0 .039.23 Drept procesual civil 1/
Civil procedural law I

120 60 60 40 20 E 4

TOTAL 900 436 464 244 192 - 6E 30
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M ATRICEA CO RELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDIU A PROGRAM ULUI CU 
CELE ALE UNITĂŢILO R DE CURS

Unitatea de curs
Codul unităţii de 
curs/modulului

Nr.
ECTS

Finalităţi de studiu (prezentate în Nota explicativă)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Discipline obligatorii Profesionale/ Professional
Transversale/

Transversal
Teoria generală a 
dreptului/
General theory o f  law

F.01.0 .001.23
6 + + + + + +

Drept european general/ 
European law

S.01.0.002.23 5 + + + +

Teoria economică/ 
Economic theory

G.01.0.003.21 4 + + + + +

Informatica juridică/ 
Legal informatics

S.01.0 .004.61 3 + + + + + + + +

Drept civil. Partea 
generală/
Civil law. The general part

F.01.0.005.23 5
+ + + + +

Limba latină/ 
Latin language

U.01.0.006.22 3 + + + + +

Limba străină 1 
(eng.juridică, ff.juridică, 
germ.juridică, 
span .juridică)/
Foreign language I  
(English, French, German, 
Spanish)

G.01.0.007.32

4
+ + + + + +

Educaţia fizică I / 
Physical education I

G.01.0.008.52 - + + +

Drept constituţional şi 
instituţii politice/ 
Constitutional law and 
political institutions

F.02.0 .009.23 6

+ + + + + + +

Drept civil. Persoanele/ 
Civil law. Persons

F.02.0 .010.23 5 + + + + +

Drept instituţional al 
Uniunii Europene/ 
Institutional Law o f  the EU

S.02.0 .011.23 4
+ + + +

Drept roman/ 
Roman law

F.02.0 .012.23 5 + + + +

Dreptul muncii/ 
Labor law

S.02.0 .013.23 4 + + + + + + +

Limba străină 11 (eng. 
juridică, ff. juridică, germ. 
juridică, span, juridică)/ 
Foreign language II  
(English, French, German, 
Spanish)

G.02.O.014.32
4

+ + + + + +

Educaţie fizică II / 
Physical education II

G.02.0 .015.52 - + + +

Drept comparat. Sisteme 
juridice contemporane/ 
Comparative law.

S.02.A.016.22 3 + + + + +
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Contemporary legal 
systems
Organizarea sistemului 
judiciar/Organization o f  
the judicial system

S.02.A.016.23
3 + + + + + + +

Istoria dreptului românesc/ 
The history o f  Romanian 
law

S.02.A.016.23
3 + + + + +

Drept penal. Partea 
generală 1/
Criminal law. The general 
part I

F.03.0 .017.23

5
+ + + + +

Drept administrativ/ 
Administrative law

S.03.O.018.23 4 + + + + + +

Retorica juridică/ 
Legal rhetoric

S.03.0 .019.23
4

+ + + + +

Dreptul civil. Drepturi 
reale/
Civil law. Obligations

F.03.0 .020.23 5
+ + + + + + +

Drept internaţional public/ 
International public law

S.03.0 .021.23 5 + + + + +

Bazele contabilităţii/
Basics o f  accounting

G.03.0 .022.51 4 + + + + + +

Uzanţe şi tehnici 
diplomatice/
Diplomatic customs and 
techniques

G.03.A.023.23
3 + + + + +

Protecţia juridică a 
drepturilor omului/ Legal 
protection o f  human rights

G.03.A.023.23
3 + + + + + + +

Piaţa muncii/
The labor market

G.03.A.023.23 3 + ' + +

Dreptul civil. Teoria 
generală a obligaţiilor/ 
Civil law. General theory 
o f  obligations

F.04.0 .024.23 4

+ + + + + + +

Criminologie/
Criminology

S.04.0 .025.23 4 + + + + + +

Drept penal. Partea 
generală II 
/  Criminal law. The 
general part II

F.04.0.026.23
4 + + + + + + +

Dreptul contenciosului 
administrativ şi 
contravenţional/ The right 
o f  administrative and  
contravention litigation

S.04.0 .027.23

5 + + + + + + + +

Dreptul financiar/ 
Financial law

S.04.0 .028.23 5 + + + + + + +

Practica de iniţiere/ 
Initiation practice

S.04.0 .029.23 5 + + + + + + + +

Statistica juridică/ 
Legal statistics

S.04.A.030.62 3 + + + + +

Drept funciar/ Land Law S.04.A.030.23 3 + + + + +

Drept execuţional penal/ 
Enforcement criminal law

S.04.A.030.23
3

+ + + + +
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Drept penal. Parte specială 
I /  Criminal law. Special 
part 1

F.05.0.031.23
5 + + + + + + + +

Drept procesual penal. 
Partea generală/
Criminal procedural law. 
The general part

F.05.0.032.23
5 + + + + + + + +

Drept civil. Contracte / 
Civil law. Contracts and  
Successions

F.05.0 .033.23
6 + + + + + + +

Dreptul familiei/ 
Family law

S.05.0 .034.23
4

+ + + + + + +

Dreptul concurenţei/ 
Anti-trust Law

S.05.0 .035.23
4

+ + + + +

Managementul resurselor 
umane/
Human resources 
management

U.05.A.036.22
3 + + + + + +

Psihologia juridică/
Legal psychology

U.05.A.036.22 3 + + + + + + +

Teoria relaţiilor 
internaţionale/
The theory o f  international 
relations

U.05. A.037.31 3 + + + + + +

Etica şi deontologia 
profesională/ Professional 
ethics and deontology

U.05.A.037.22
3 + + + + + +

Drept penal. Partea 
specială II / Criminal law. 
Special Part II

F.06.0.038.23 4 + + + + + + + +

Drept procesual civil I. /
Civil procedural law I. F.06.0 .039.23 4 + + + + + +

Drept civil. Succesiuni / 
Civil law. Succession

F.06.0 .040.23 4 + + + + + +

Drept procesual penal. 
Partea specială/
Criminal procedural law. 
Special Part

F.06.0.041.23 4 + + + + + + + +

Dreptul proprietăţii 
intelectuale/
Intellectual property law

S.06.0 .042.23 4 + + + + + + +

Practica juridică/ 
Legal practice

S.06.0 .043.23 5 + + + + + + + +

Teza de an/ 
Project o f  the year

S.06.0 .044.23 2 + + + + + +

Dreptul mediului/ 
Environmental law

S.06.A.045.23 3 + + + + + + +

Dreptul securităţii sociale/ 
Social security law

S.06.A.045.23 3
+ + + + + + +

Protecţia consumatorilor/ 
Consumer protection

S.06.A.045.23 3
+ + + + +

Drept comercial / 
Commercial law

F.07.0 .046.23 5
+ + + + + +

Drept procesual civil 11/ 
Civil procedural law II

F.07.0 .047.23 5 + + + + +
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Drept internaţional privat/ 
Private international law

S.07.0 .048.23 5 + + + + +

Drept bancar/ 
Banking law

S.07.0 .049.23 4 + + + + +

Drept vamal/ 
Customs law

S.07.0.050.23 4 + + + + +

Criminalistică/
Criminology

S.07.0 .051.23 4 + + + +

Convenţia europeană a 
drepturilor omului/
European Convention on 
Human Rights

S.07.A.052.23
3

+ + + + +

Medicina legală/ Forensic 
Medicine

S.07.A.052.23 3 + + + + + +

Metode alternative de 
soluţionare a litigiilor/ 
Alternative dispute 
resolution

S.07.A.052.23 3 + + + + +

Dreptul
comerţului internaţional/ 
International trade law

S.08.0.053.23 3 + + + + + +

Jurisprudenţa CtEDO 
ECHR Case Law

S.08.0.054.23 3 + + + +

Practica de licenţă/ 
License practice

S.08.0.055.23 12 + + + + + + + +

Examenul de licenţă/ 
License examination

“ 12 + + + +

Finalităţile programului de studii 0421.1 Drept

La finalizarea studiilor superioare de licenţă (ciclul I) studentul trebuie să posede următoarele 
competenţe profesionale:

1. Cunoaşterea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiei din domeniul juridic;
2. Utilizarea cunoştinţelor în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la probleme concrete de

drept;
3. Interpretarea şi aplicarea legislaţiei Republicii Moldova, a altor instrumente juridice europene şi 

internaţionale;
4. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice din domeniul juridic în soluţionarea problemelor 

de ordin practic;
5. Exprimarea viziunilor proprii faţă de reglementări sau coliziuni de drept;
6. Utilizarea de tehnici, metode şi procedee în vederea formulării soluţiilor interpretative ale normelor 

juridice;
7. Formularea propunerilor în vederea perfecţionării cadrului legal existent;
8. îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condilii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea principiilor eticii juridice;
9. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare, a surselor de formare profesională asistată, atât în 

limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
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NOTA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de studii
Profilul specialităţii: Programul de studii 0421.1 Drept se înscrie în domeniul fundamental 

al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04 Business, Administrare, Drept, domeniului general de studiu 042. 
Drept, domeniului de formare profesională 0421. Drept şi este în corespundere cu 
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul 
superior, aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017.

Caracteristicile-cheie ale programului de studii 0421.1 Drept sunt:
Forma de organizare: învăţământ cu frecvenţă;
Durata studiilor: 4 ani la învăţământul cu frecvenţă;
Credite de studii: 240 credite ECTS.

Misiunea de bază a programului de studii 0421.1 Drept este de a realiza o formare 
profesională eficientă în domeniu, creând premise sigure de integrare socio-profesională a 
persoanelor specializate în drept, în contextul sistemului de drept în Republica Moldova, precum 
şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.

Pentru realizarea studiilor de licenţă la programul respectiv, se pot înscrie: deţinătorii 
diplomelor de bacalaureat, diplomelor de colegiu sau un act echivalent de studii superioare precum 
şi a atestatelor de studii medii complete, dacă au urmat un an compensator. Limba de studiu la 
programul 0421.1 Drept este limba româna şi limba rusă. La finalizarea studiilor, absolvenţii 
programului de studii 0421.1 Drept se certifică prin Diplomă de licenţă în Drept, iar titlul obţinut 
este licenţiat în ştiinţe juridice.

în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, acest program de studii este 
orientat spre realizarea cerinţelor majore înaintate de piaţa forţei de muncă şi are scopul de a forma 
specialişti competenţi, capabili să se dezvolte continuu şi să colaboreze pentru a satisface cerinţele 
activităţii specifice ariei juridice în diverse domenii de activitate (cum ar fi, spre exemplu, justiţie, 
procuratură, notariat, executarea judecătorească, poliţie, administraţie publică, mediul de afaceri, 
activităţi non-profit sau altele).

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de studii;
Concepţia dezvoltării specialistului la Programul de studii 0421.1 Drept rezidă în 

formarea/dezvoltarea competenţelor generale şi specifice necesare pentru activitatea profesională 
de jurist.

în condiţiile reformelor din domeniul ariei juridice în diverse domenii de activitate din 
Republica Moldova, au loc profunde schimbări atât în sectorul public, cât şi în sectorul privat, 
întregul proces de restructurare a întregii politici şi concepţii cu privire la sistemul judecătoresc, 
procuratură, administraţiei publice, relaţii economice, necesită un înalt profesionalism, atât din 
partea funcţionarilor publici, cât şi din partea sectorului privat, care necesităţi mari de specialişti 
în domeniul dat. Un management public şi privat performant, presupune un personal cu o înaltă 
pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului sistemului dreptului în societate. Calitatea 
procesului de management şi de executare la nivelul subdiviziunilor de specialitate juridică din 
sectorul public şi privat este influenţată în mod direct de nivelul de pregătire generală a 
specialiştilor în domeniul sistemului dreptului.

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de studii 0421.1 Drept le permite 
absolvenţilor o integrare socio-profesională de succes, atât la nivel naţional, cât şi la nivel
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internaţional, datorită desfăşurării studiilor cu diplomă comună, în baza Acordului de colaborare 
cu Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi. Absolvenţii programului vor putea activa în calitate de 
judecător, procuror, avocat, jurist, grefier, inspector vamal, jurisconsult, ofiţer de urmărire penală, 
expert judiciar, registrator, executor judecătoresc, funcţionar al administraţiei publice centrale şi 
locale. Pe lângă sectorul public, cel privat oferă o perspectivă mai mare prin angajarea acestora în 
posturile de jurisconsulţi în domeniul subdiviziunilor juridice şi manageri ai societăţilor 
comerciale, participând de reajustare structurală a subdiviziunilor organizatorice şi a activităţilor 
desfăşurate de aceasta în sensul asigurării unei mai bune organizări a activităţii instituţiilor, 
întreprinderilor şi organizaţiilor.

Programul de studii 0421.1 Drept va dezvolta la studenţi următoarele competenţe:
- cunoştinţe avansate în domeniul dreptului care implică înţelegerea critică a teoriilor şi 

principiilor caracteristice diverselor ramuri ale dreptului;
- abilităţi avansate, care denotă control şi inovaţie, necesare pentru a rezolva probleme 

complexe şi imprevizibile în domeniul sistemului dreptului;
- gestionarea de activităţi sau proiecte tehnice, prin asumarea responsabilităţii pentru luarea 

deciziilor în diverse situaţii de muncă, caracteristice domeniului dreptului;
- asumarea responsabilităţii pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor şi 

grupurilor din toate sferele juridice.
Absolvenţii programului de studii 0421.1 Drept vor demonstra competenţe profesionale 

corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, garanţia unei pregătiri profesionale temeinice adaptată 
cerinţelor pieţei muncii, ajutându-i să fie în preferinţele angajatorilor, precum şi competenţe 
transversale prin gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări 
strategice pertinente, prin asumarea de responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor teoretico- 
practice atât individual, cât şi în grup etc.

3. Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii 
universităţii;

în conformitate cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Carta ASEM, 
Statutul ASEM, Planul strategic de dezvoltarea a ASEM, Strategia de cercetare a ASEM, Strategia 
de internaţionalizare a ASEM şi alte acte normative naţionale, programul de studii 0421.1 Drept 
este orientat spre generarea de cunoştinţe avansate / temeinice din domeniul sistemului dreptului, 
totodată, respectând legislaţia în vigoare, promovând valorile ştiinţifice, culturale naţionale şi 
universale.

Scopul programului de studii 0421.1 Drept este de a forma specialişti înzestraţi cu cunoştinţe 
teoretice şi abilităţi practice, competenţi şi competitivi în domeniul juridic.

4. Racordarea programului de studii şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la 
tendinţele internaţionale din domeniu;

Planul de învăţământ la programul de studii 0421.1 Drept este racordat la recomandările 
Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED-6), elaborate de Comisia europeană, 
Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al învăţământului 
Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de acumulare şi 
de evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de maşter 
(ciclul II) şi integrat, aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020.
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5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social
Necesităţile societăţii în formarea specialistului în domeniul de formare profesională „Drept’' 

rezultă din priorităţile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova în perioada actuală. In acest 
context, specialistul în domeniul „Drept” trebuie să acţioneze ca promotor al respectării legislaţiei, 
să fie competitiv pe piaţa muncii, să posede competenţe de ordin cognitiv, funcţional, personal, 
etic etc.

Pentru ca programul de studii să asigure acumularea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe necesare 
funcţiilor ocupaţionale şi creşterii şanselor de angajare a absolvenţilor în câmpul muncii, are loc 
consultarea continuă a specialiştilor în domeniu, angajatorilor segmentelor pieţei muncii, absolvenţilor 
şi studenţilor care urmează programul respectiv de studii. Recomandările angajatorilor, absolvenţilor, 
studenţilor sunt analizate şi luate în consideraţie în procesul de modernizare a programului, redactarea 
planului de învăţământ, perfectarea curriculumurilor universitare.

în acest context, modificările în Planul de învăţământ sunt avizate de specialişti din sectorul real, 
iar îndrumarele metodice privind realizarea Practicii de Producţie şi de Licenţă sunt consultate şi 
avizate de reprezentanţii instituţiilor-gazdă. în paralel, sunt realizate sondaje în rândul angajatorilor, 
absolvenţilor, studenţilor rezultatele cărora se iau în consideraţie la modernizarea planurilor de studii 
şi curriculelor.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii 
(angajatori, profesori, absolvenţi, studenţi etc.);

La elaborarea programului de studii 0421.1 Drept, procesul de consultare la ciclul I, licenţă, 
s-a realizat atât în format letric (scris pe hârtie) în cadrul practicii de producţie şi de licenţă, prin 
completarea chestionarelor de evaluare a competenţelor practice ale studenţilor, cât şi în formă 
participativă, în timpul examenului de licenţă. De asemenea, s-a efectuat: analiza documentelor 
normative şi reglatoare cu referire la procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza 
prealabilă referitoare la nevoile specifice exprimate de beneficiari şi parteneri (cadre ştiinţifico- 
didactice, absolvenţi, studenţi şi instituţii juridice); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în 
domeniul de formare; analiza comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la 
universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate; analiza metodologiilor specifice actuale de predare 
în domeniu; analiza şi evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti 
externi/studenţi; analiza neconformităţilor constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi. 
Unul din repere importante în implicarea şi consultarea partenerilor în procesul de instruire sunt 
activităţile organizate în parteneriat cu diferite structuri de stat în domeniul juridic, misiuni 
diplomatice şi organizaţii internaţionale etc.

7. Relevanţa programului de studii pentru piaţa forţei de muncă;
Relevanţa prezentului program de studii rezultă din obiectivele stabilite în Strategia de 

dezvoltare a educaţiei pentru anii 2021-2030 „Educaţia-2030”, care etalează imperativitatea forţei 
de muncă calificată, cu studii superioare de licenţă la programul de studii 0421.1 Drept.

Republica Moldova promovează o politică educaţională racordată la politicile educaţionale 
europene, relevantă problemelor şi nevoilor actuale ale sistemului educaţional şi ale beneficiarilor 
acestuia.

Scopul strategic în domeniul educaţiei este oferirea oportunităţilor pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova de a-şi dezvolta, de la cea mai fragedă vârstă şi pe tot parcursul vieţii, 
competenţe necesare, pentru a-şi valorifica la maximum potenţialul atât în viaţa personală şi de

16



familie, cât şi în cea profesională şi socială, precum şi pentru a se adapta cât mai uşor la 
imperativele timpului, în special, la cele ce ţin de dezvoltarea durabilă.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor;
Absolvenţii programului de studii 0421.1 Drept se pot realiza prin prisma abilităţilor obţinute 

în procesul de studiu în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii, avocaturii, 
notariatului, executorilor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, 
direcţiilor şi secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale 
instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi private, Curţii Constituţionale, aparatului şi 
Oficiului Avocaţilor poporului, instituţiilor de expertiza judiciară; organizaţiilor non- 
guvernamentale de triere şi mediere, a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în 
apărarea drepturilor omului; organelor Republicii Moldova peste hotare; organizaţiilor 
guvernamentale internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită 
protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor persoanelor sau a 
valorilor ocrotite de lege.

9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului 
program de studii.

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor superioare la 
ciclul I, licenţă (nivelul 6 ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la programele de 
studii de la ciclul II, masterat (nivelul 7 ISCED) şi apoi la ciclul III, doctorat (nivelul 8 ISCED), 
asigurându-se educaţia şi dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în concordanţă cu 
nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de muncă.

Examinat şi avizat
Fa c u l t a t e a  Ec o n o m ie  G e n e r a l ă  şi 
D rept  
D ecan, 
dr„ conf. ui

Vdaceslav ZAPOROJAN

Elaborat şi validat 
D e pa r t a m e n t u l  D r e pt  
Ş ef departament, 
dr., conf. univ.,

Alexandru ARMEAN IC
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