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CALENDARUL UNIVERSITAR / GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII 

 

 

 

An de 

studii 

Termene (date calendaristice exprimate în luni) și durată (număr de săptămâni) 

Activități didactice Sesiuni de examinare Stagii de practică Vacanțe 

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

I 01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

01.02-20.05 

(15 săptămâni) 

16.12-20.01 

(3 săptămâni) 

23.05-15.06 

(3 săptămâni) 
  

31.12-10.01) 

21.01-31.01 

 (2 săptămînă) 

Pasti 

25.06-31.08 

II 01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

01.02-20.05 

(15 săptămâni) 

16.12-20.01 

(3 săptămâni) 

23.05-15.06 

(3 săptămâni) 
  

31.12-10.01 

21.01-31.01  

(2 săptămînă) 

Pasti 

25.06-31.08 

III 01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

01.02-20.05 

(15 săptămâni) 

16.12-20.01 

(3 săptămâni) 

23.05-15.06 

(3 săptămâni) 
  

31.12-10.01 
21.01-31.01  

(2 săptămînă) 

Pasti 
25.06-31.08 

IV 
01.09-22.11 

(12 săptămâni) 
- 

16.12-20.01 

(3 săptămâni) 

24.03-27.03 

(0,5 săptămâni) 

23.11-15.12 

 (3 săptămâni) 

01.02-23.03 

(7,5 săptămâni) 

28.03-14.04 

(2,5 săptămâni) 

31.12-10.01 

21.01-31.01  

(2 săptămînă) 

Pasti 

 

Total 

nr. de 

săptămâni 
(57 săptămâni)   (45 săptămâni)     (12 săptămâni) (9,5 săptămâni) (3 săptămâni) (10 săptămâni) (8 săptămâni)   
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ANUL I de studii                                                                                          SEMESTRUL I 

 

 

ANUL I de studii                                                                                                SEMESTRUL II 

 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.01.O.001 Teoria generală  a dreptului (T.G.D.) 180 90 90 30 60 - E 6 

F.01.O.002 Drept roman 150 75 75 30 45 - E 5 

F.01.O.003 Drept constituţional şi instituţii politice  180 90 90 30 60 - E 6 

F.01.O.004 Organele de ocrotire a normelor de drept (OOND) 120 60 60 20 40 - E 4 

G.01.O.005 Limba străină I 60 30 30 - 10 20 E 2 

G.01.O.006 Tehnici de comunicare (pentru grupele alolingve)  
90 
 

45 45 0 15 30 E 3 U.01.A.007 
U.01.A.008 

Arta oratorică (cu excepția grupelor alolingve) 
Tehnici de comunicare ( cu excepția grupelor alolingve) 

U.01.A.009 
U.01.A.010 

Filosofia dreptului 
Logica juridică 

120 60 60 20 40 - E 4 

 Total ore cu acordarea creditelor de studii 900 450 450 130 270 50 7 E 30 

G.01.O.011 Educația fizică 30 30 - - - 30 adm. - 

 Total ore pe semestrul  I 930 480 450 130 270 80 7E, 1V 30 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.02.O.012 Drept civil. Partea Generală. Persoanele 180 90 90 30 60 - E 6 

F.02.O.013 Dreptul administrativ 180 90 90 30 60 - E 6 

G.02.O.014 Limba străină II 60 30 30 - 10 20 E 2 

G.02.O.015 Tehnologii de comunicare informațională 120 60 60 0 30 30 E 4 

G.02.O.016 Deontologia profesională 120 60 60 20 40 - E 4 

U.02.A.017 
U.02.A.018 

Tehnica elaborării actelor normative 
Managementul instituțiilor publice 

120 60 60 20 40 - E 4 

U.02.A.019 
U.02.A.020 

Dreptul la petiționare și acces la informații 
Politologia 

120 60 60 30 30 - E 4 

 Total ore pe semestrul  II 900 450 450 130 270 50 7E 30 

G.02.O.021 Educația fizică 30 30 - - - 30 adm. - 

 Total ore pe semestrul  II 930 480 450 130 270 80 7E, 1V 30 
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ANUL II de studii                                                                                       SEMESTRUL III 

 

ANUL II de studii                                                                                            SEMESTRUL IV 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.03.O.022 Drept civil. Drepturile reale 180 90 90 30 60 - E 6 

F.03.O.023 Drept penal. Partea generală I 180 90 90 30 60 - E 6 

S.03.O.024 Dreptul internațional public 120 60 60 20 40 - E 4 

S.03.O.025 Dreptul familiei și acte de stare civilă 120 60 60 20 40 - E 4 

S.03.A.026 
S.03.A.027 

Drept financiar și fiscal    
Dreptul protecției sociale 

120 60 60 20 40 - E  4 

S.03.A.028 
S.03.A.029 

Criminologia 
Regimuri matrimoniale 

120 60 60 20 40 - E  4 

G.03.O.030 Limba străină III 60 30 30 - 10 20 E 2 

 Total ore pe semestrul  III 900 450 450 140 290 20 7E 30 

G.03.O.031 Educația fizică 30 30 - - - 30 adm. - 

 Total ore pe semestrul  III 930 480 450 140 290 50 7E, 1V 30 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 

 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.04.O.032 Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 180 90 90 30 60 - E 6 

F.04.O.033 Drept penal. Partea generală II 180 90 90 30 60 - E 6 

S.04.O.034 Publicitate imobiliară 120 60 60 20 40 - E 4 

S.04.A.035 
S.04.A.036 

Protecția juridică a drepturilor omului  
Instituții jurisdicționale internaționale 

120 60 60 20 40 - E 4 

G.04.O.037 Limba străină IV 60 30 30 - 10 20 E 2 

U.04.A.038 
U.04.A.039 

Dreptul Uniunii Europene 
Justiție Europeană 

120 60 60 20 40 - E 4 

U.04.A.040 
U.04.A.041 

Dreptul umanitar 
Organizații și relații internaționale 

120 60 60 20 40 - E 4 

 Total ore pe semestrul  IV 900 450 450   20 7E 30 

G.04.O.042 Educația fizică 30 30 - - - 30 adm. - 

 Total ore pe semestrul  IV 930 480 450 140 290 50 7E, 1V 30 
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ANUL III de studii                                                                                         SEMESTRUL V 

 

 

ANUL III de studii                                                                                   SEMESTRUL VI 

 

 
 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 
 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.05.O.043 Drept civil. Contracte 120 60 60 30 30 - E 4 

F.05.O.044 Drept penal. Partea specială I 150 75 75 30 45 - E 5 

S.05.O.045 Drept procesual civil. Partea generală. 180 90 90 30 60 - E 6 

S.05.O.046 Drept procesual penal. Partea generală. 180 90 90 30 60 - E 6 

S.05.A.047 

S.05.A.048 

Criminalistica și expertiza judiciară 

Dreptul transporturilor 
120 60 60 20 30 10 E 4 

S.05.A.049 

S.05.A.050 

Dreptul comercial 

Răspunderea penală în dreptul internațional 
90 45 45 20 25 - E 3 

S.05.A.051 
S.05.A.052 

Drept notarial 
Drept electoral   

60 30 30 14 16 - E 2 

 Total ore pe semestrul  V 900 450 450 174 266 10 7E 30 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 
 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

F.06.O.053 Drept civil. Succesiuni 120 60 60 30 30 - E 4 

F.06.O.054 Drept penal. Partea specială II 150 75 75 30 45 - E  5 

S.06.O.055 Drept procesual civil. Partea specială. 180 90 90 30 60 - E  6 

S.06.O.056 Drept procesual penal. Partea specială. 180 90 90 30 60 - E  6 

S.06.A.057 

S.06.A.058 
S.06.A.059 

Protecția consumatorului 

Dreptul concurenței    
 Dreptul mediului 

90 45 45 15 30 - E 3 

S.06.A.060 

S.06.A.061 

Dreptul proprietății intelectuale 

Drept vamal 
120 60 60 20 40 - E 4 

S.06.A.062 Teza de an 60 - 60 - - - E 2 

 Total ore pe semestrul  VI 900 420 480 155 265 - 7E 30 
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ANUL IV de studii                                                                                                   SEMESTRUL VII 

 

 

 

ANUL IV de studii                                                                                              SEMESTRUL VIII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 
 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

S.07.A.063 

S.07.A.064 

Dreptul comerțului internațional 

Contencios administrativ 
150 75 75 30 45 - E 5 

S.07.A.065 

S.07.A.066 

Drept internațional privat 

Drept contravențional 
120 60 60 20 40 - E 4 

S.07.O.067 Dreptul muncii 180 90 90 30 60 - E 6 

S.07.A.068 

S.07.A.069 

Dreptul diplomatic și consular   

Medicina legală  
120 60 60 30 30 - E 4 

S.07.A.070 

S.07.A.071 

Drept execuțional 

Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor 
150 75 75 30 45 - E 5 

 Practica de specialitate I 180 - 180 - -  E 6 

 Total ore pe semestrul  VII 900 360 540 140 220  6E 30 

Cod 

 

 

 

Denumirea unităţii de curs 
 

 

Total ore 
Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

Total 
Contact 

direct 

Studiu 

individual 

 

C 

 

S 

 

L 

  

 Practica de specialitate II 390 - 390 - - - E 13 

 Practica de cercetare de licență 150 - 150 - - - E 5 

 Examenul de licență 360 - 360 - - - E 12 

 Total ore pe semestrul  VIII 900 - 900 - - - 3E 30 
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STAGIILE DE PRACTICĂ 

 

Stagiile de practică Sem. Nr. săpt/ore Perioada  Număr de credite   

Practica : 

 de specialitate I 
 de specialitate II 

 

VII 

VIII 

 

3 săpt. / 180 ore 
7,5 săpt. / 390 ore 

 

23.11-15.12 
01.02-23.03 

 

6 
13 

Practica de cercetare de licenţă  

(de cercetare, documentare, redactare finală a 

tezei de licenţă ) 
VIII 

2,5 săpt. / 150 ore 

28.03-14.04 5 

 

MODULUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Codul Denumirea activităţii didactice Total ore     Număr de ore pe 

tipuri de activități 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

credite 

  Total Contact  

direct 

Studiu  

individual 

 C
u

r
s 

 S
e
m

in
a
r 

L
a

b
o

r
a

to
r

/ p
r
a

c
ti

ce
   

Modulul pedagogic   

F.01.O.001 Pedagogie generală  și etică pedagogică 180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.02.O.002 Teoria și metodologia instruirii 120 60 60 30 30 - Examen 4 

F.03.O.003 Educație incluzivă  60 30 30 15 15  Examen 2 

Modulul psihologic  

F.04.O.004 Fundamentele psihologiei:generală și vârstelor 180 90 90 45 45 - Examen 6 

F.05.O.005 Psihologie educațională și conflictologie 180 90 90 45 45 - Examen 6 

Didactica disciplinei  

S.06.O.006 Didactica disciplinei (monospecialitate) 180 

 

90 

 

90  

45 

 

45 

 

- 

Examen 6 

S1.06.O.007 
S2.07.O.008 

Didactica disciplinei A 
Didactica disciplinei B 

Total:   900 450 450 225 225 - 5 E 30 

Stagii de practică  

 Practica de inițiere (psihopedagogică) 60 - 60 - - - Examen 2 

 Practica de specialitate 1 420 - 420 - - - Examen 14 

 Practica de specialitate 2 420 - 420 - - - Examen 14 

Total:  900  900 - - - 3E 30 
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DISCIPLINE FACULTATIVE (la libera alegere) 

 

Nr. crt. Denumirea disciplinei Anul Semes-trul 

Număr de ore pe tipuri de 

activități 
Evaluări Nr. de credite 

C S L/P     

1.  Protecția civilă I II 15 15 - E 2 

2.  Securitatea muncii II III 15 15 - E 2 

1. 3.   Limba străină pentru începători I II - 45 - E 3 

2. 4.   Limba străină pentru începători II III - 45 - E 3 

3. 5. Bazele voluntariatului II III 15 15 - E 2 

4. 6. Protecția și planificarea familiei III V 30 15 - E 3 

5. 7. Ghidarea / Formarea carierei III V 15 15 - E 2 

 

EXAMENUL /TEZA DE LICENŢĂ (hotărîrea senatului) 

 

Nr. crt. Denumirea activităţii Perioada 

1. Susţinerea tezei de licenţă 23.05 – 15.06 

2. - o probă de examinare la discipline fundamentale*: Drept civil / Drept penal 

- o probă de examinare la discipline de specialitate*: Drept procesual civil / Drept procesual penal 

23.05 – 15.06 

 *Notă: Se va opta pentru una din disciplinele fundamentale și una de specialitate corespunzător propriului traseu educațional stabilit de către student. 

 

Cr crt. Componentele Număr de credite 

 I. Discipline  fundamentale 75 

 II. Discipline de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (G) 16 

 III. Discipline de orientare socio-umanistică (U) 23 

 IV. Discipline de orientare spre specializare (S) 90 

 Stagii de practică 24 

 Examenul de licenţă 12 

 TOTAL  240 

 



 9 

 

 
 

 

Minimul curricular necesar pentru admiterea la master ”Dreptul afacerilor” 

 

 

Cod 

 

Denumirea unității de curs 

 

Total ore Numărul de ore pe 

tipuri de activități 

 

Forma 

de 

evaluare 

 

Nr. 

Credit

e 
total Contact 

direct 

Studiu 

individual 

C S L 

F.01.O.001 Teoria generală  a dreptului (T.G.D.) 180 30 150 16 14 - E 6 

F.01.O.002 Drept civil. Drepturile reale 180 30 150 16 14 - E 6 

F.01.O.003 Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 180 30 150 16 14 - E 6 

F.01.O.004 Drept civil. Contracte 120 20 100 12 8 - E 4 

F.01.O.005 Drept civil. Succesiuni 120 20 100 12 8 - E 4 

S.01.O.006 Dreptul comercial 120 20 100 12 8 - E 4 

 Total  900 150 750 84 66 - 6E 30 

 

 

 

 

Minimul curricular necesar pentru admiterea la master ”Științe penale” 

 

 

Cod 

 

Denumirea unității de curs 

 

Total ore Numărul de ore pe 

săptămână 

 

Forma 

de 

evaluar

e 

 

Nr. 

Credit

e 
total Contact 

direct 

Studiu 

individua

l 

C S L 

F.01.O.001 Drept penal. Partea generală I 180 30 150 20 10 - E 6 

F.01.O.002 Drept penal. Partea generală II 180 30 150 20 10 - E 6 

F.01.O.003 Drept penal. Partea specială I 150 24 126 16 8 - E 5 

F.01.O.004 Drept penal. Partea specială II 150 24 126 16 8 - E 5 

S.01.O.005 Drept Procesual penal. Partea generală 120 20 100 14 6 - E 4 

S.01.O.006 Drept Procesual penal. Partea specială 120 22 98 14 8 - E 4 

 Total  900 150 750 100 50 - 6E 30 
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Matricea corelării finalităţilor de studiu a programului  cu cele ale unităţilor de curs 

 

 

 

Competenţe  generice 

 

 
Unităţile de curs 

 

Număr

ul de 

credite 

ECTS 

Codul 

unităţii 

de curs 

 

 

 

Competenţe specifice 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. aplicarea tehnicilor de relaţionare în 

grup şi de muncă eficientă în echipă, cu 

asumarea de roluri diverse;  
 

2. îndeplinirea la termen, riguroasă şi 

responsabilă, în condiţii de eficienţă şi 
eficacitate, a sarcinilor profesionale, cu 

respectarea principiilor eticii activităţii 

ştiinţifice, aplicarea riguroasă a regulilor 
de citare şi respingerea plagiatului;  

 

3. căutarea, identificarea şi utilizarea unor 

metode şi tehnici eficiente de învăţare; 
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi 

intrinseci ale învăţării continue; 

 
4. utilizarea eficientă a resurselor de 

comunicare şi a surselor de informare, a 

surselor de formare profesională 

asistată, atît în limba română, cît şi într-
o limbă de circulaţie internaţională. 

Teoria generală  a dreptului (T.G.D.) 6 F.01.O.001 +    +    +  

Drept roman 5 F.01.O.002 +          

Drept constituţional şi instituţii politice  6 F.01.O.003  + +      + + 

Organele de ocrotire a normelor de drept (OOND) 4 F.01.O.004    +  +     

Drept civil. Partea Generală. Persoanele 6 F.02.O.012 + +  + + +   + + 

Dreptul administrativ 6 F.02.O.013 + +  +   + + +  

Drept civil. Drepturile reale 6 F.03.O.022 + +  + + +   + + 

Drept penal. Partea generală I 6 F.03.O.023 + +  + + +   + + 

Dreptul internațional public 4 S.03.O.024 + +  + +  +  +  

Dreptul familiei și acte de stare civilă 4 S.03.O.025 +       + +  

Drept financiar și fiscal    4 S.03.A.026 +     +  + +  

Dreptul protecției sociale 4 S.03.A.027 +       + +  

Criminologia 4 S.03.A.028    + +   +   

Regimuri matrimoniale 4 S.03.A.029 +       + +  

Drept civil. Teoria generală a obligațiilor 6 F.04.O.032 + +  + + +  + + + 

Drept penal. Partea generală II 6 F.04.O.033 + +  + +   + + + 

Publicitate imobiliară 4 S.04.O.034 +  +  +  +  + + 

Protecția juridică a drepturilor omului  4 S.04.A.035   +   +   +  

Instituții jurisdicționale internaționale 4 S.04.A.036   +   +   +  

Drept civil. Contracte 4 F.05.O.043 + +  + + +  + + + 

Drept penal. Partea specială I 5 F.05.O.044 + +  + + +  + + + 

Drept procesual civil. Partea generală. 6 S.05.O.045 + +  + + +  + + + 
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Drept procesual penal. Partea generală. 6 S.05.O.046 + +  + + +  + + + 

Criminalistica și expertiza judiciară 5 S.05.A.047    + +   +   

Dreptul transporturilor 5 S.05.A.048 + +   + +   +  

Dreptul comercial 4 S.05.A.049 + +  + +   +   

Răspunderea penală în dreptul internațional 4 S.05.A.050  +  + + +  + + + 

Drept notarial 2 S.06.A.051 +   +     +  

Drept electoral  2 S.06.A.05- +     +  + +  

Drept civil. Succesiuni 4 F.06.O.053 + +  +  +   +  

Drept penal. Partea specială II 5 F.06.O.054 + +  +  +   +  

Drept procesual civil. Partea specială. 6 S.06.O.055 + +  + + +  + + + 

Drept procesual penal. Partea specială. 6 S.06.O.056 + +  + + +  + + + 

Protecția consumatorului 3 S.06.A.057  + +   + +    

Dreptul concurenței    3 S.06.A.058 + + +   + +    

 Dreptul mediului 3 S.06.A.059 + + +   + +  +  

Dreptul proprietății intelectuale 4 S.06.A.060 + +      + +  

Drept vamal 4 S.06.A.061 +     +  + +  

Dreptul comerțului internațional 5 S.07.A.063 +     +  + +  

Contencios administrativ 5 S.07.A.064 + +  + + +  + + + 

Drept internațional privat 4 S.07.A.065 + +  +  +    + 

Drept contravențional 4 S.07.A.066 + +  + +  +    

Dreptul muncii 6 S.07.O.067 + + + +  +   +  

Dreptul diplomatic și consular 4 S.07.A.068 + +  + +  +  +  

Medicina legală  4 S.07.A.069 + +  + +   +   

Drept execuțional 5 S.07.A.070 + +  + + +  + + + 

Mecanisme alternative de soluționare a litigiilor 5 S.07.A.071  +    +  + +  

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

          

 

 
  Legenda: 

 
1. clasificarea problemelor  juridice în funcţie de ramurile dreptului;  
2. utilizarea metodelor specifice domeniului în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă concretă de drept;  

3. aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice din domeniul juridic în interpretarea actelor normative şi soluţionarea unor probleme de ordin practic; 

4. interpretarea şi aplicarea principiilor generale de drept şi a sistemului juridic;  

5. exprimarea viziunilor proprii faţă de coliziuni sau reglementări de drept;  
6. aplicarea legislaţiei RM, europene şi internaţionale şi a celorlalte instrumente juridice în activitatea profesională;  

7. utilizarea unei game variate de tehnici în vederea enunţării soluţiilor interpretative ale actelor normative;  

8. elaborarea judecăţilor bazate pe cunoaşterea problemelor de drept;  
9. analiza cadrului legal naţional şi propunerea soluţiilor pentru ajustarea acestuia cu cel internaţional;  

10. identificarea lacunelor şi problemelor/contradicţiilor în legislaţia naţională şi formularea iniţiativelor în vederea perfecţionării cadrului legal existent. 
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Notă explicativă 

cu privire la planul de învăţământ la ciclul I 
 

            Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 042 DREPT 

           Codul şi denumirea domeniului de formare profesională: 0421 DREPT 

           Codul şi denumirea specialităţii: 0421.1 DREPT 

Numărul total de credite de studii: 240 

Titlul obţinut: LICENŢIAT ÎN DREPT 

   Baza admiterii: diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diplomă de studii medii de  specialitate (colegiu), diplomă de studii 

superioare, diplomă de licență 

Limba de instruire: română 

           Forma de organizare a învăţământului: Cu frecvenţă    
          

Încă de la înființarea sa, la 7 iunie 1999, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și-a conturat o misiune foarte clară, orientată spre formarea 
specialiştilor cu o înaltă pregătire profesională, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, în măsură să acopere necesarul de cadre calificate, în special pentru 

regiunea de sud a Republicii Moldova. 

Această misiune ambițioasă a devenit realizabilă inclusiv prin lărgirea ofertei educaționale a  Universității odată cu înființarea în 2001 a unui program de studii 
universitare de drept. 

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învăţămînt,  elaborat în conformitate cu Planul–cadru pentru studii superioare, aprobat prin 

ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 1045 din 29.11.2015, Cadrul Național al Calificărilor Învățământ superior și Nomenclatorului domeniilor de formare profesională 
şi al specialităţilor în învăţămîntul superior nr. 482  din  28.06.2017. 

Menirea specialităţii drept este de a realiza o formare profesională eficientă în domeniu, creînd premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor 

specializate în drept în contextul sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării. Specialitatea pregatește 

viitori specialiști în domeniul cercetării, teoriei și practicii juridice, cu reale competențe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept și adaptarea profesională 
la noile cerințe impuse de dezvoltarea socială actuală. 

       Licenţiatul în drept urmează să-și valorifice cunoștințele în cadrul instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii; avocaturii; notariatului; Ministerului Justiţiei; 

Ministerul Afacerilor Interne; direcţiilor şi secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor publice şi 
private; Curţii Constituţionale; aparatului Avocaţilor parlamentari; inspectoratelor fiscale; Curţii de Conturi; oficiilor stării civile; instituţiilor de expertiză judiciară; 

organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor comerciale; organizaţiilor non-guvernamentale specializate în apărarea drepturilor omului; organizaţiilor 

interguvernamentale 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.  

În acest context, specialitatea Drept urmăreşte realizarea următoarelor obiective:  

1. Formarea competenţelor profesionale ale absolventului în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului.  

2. Formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei în baza componentei şţiinţifice. În acest sens se urmăreşte pregătirea specialistului în scopul 

investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă.  

3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi dimensiunii etice a personalităţii.  

Realizarea acestor obiective se face prin intermediul studiilor pe cicluri (Ciclul I-licenţă, Ciclul II- master, doctorat). Programul de formare profesională iniţială pentru  
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Ciclul I este fundamentat de planul de învăţămînt, care cuprinde următoarele componente:  

a) Discipline care dezvoltă competenţe generale instrumentale, interpersonale şi sistemice prin studierea disciplinelor socioumanistice, codificate prin G şi U în planul 

de învăţămînt:  Filosofia dreptului, Tehnologii de comunicare informaţională, Limba străină etc.  

b) Discipline care asigură pregătirea teoretică fundamentală, codificate prin F: Teoria generală a dreptului, Dreptul roman, Drept civil, Drept penal,Drept 

constituţional;  

c) Discipline care asigură pregătirea de specialitate, codificare prin S: Drept internaţional public, Drept vamal, Drept internaţional privat, Dreptul afacerilor, Drept 

fiscal, Criminalistica, Criminologia, Dreptul comerţului internaţional, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul muncii etc. 

d) Discipline oferite la libera alegere: Protecția civilă, Securitatea muncii, Bazele voluntariatului, etc. 

Planul de învătămînt pentru programul de studii de licentă este minuțios elaborat, după consultarea practicienilor în domeniu, precum şi a unei bibliografii bogate 

autohtone şi străine, în funcție de rezultatele așteptate prin învatare și corespunde unei calificări universitare. 
 Obiectivele generale ale planului de învătămînt sunt: 

• pregătirea teoretică și practică de bună calitate; 

• asigurarea unui cadru educațional competitiv și eficient al procesului de învătămînt ; 

• asigurarea integrării rapide a studenților în activitatea profesională. 
Obiectivele specifice ale planurilor de învătămînt sunt: 

• deprinderea cu lucrul în echipă; 

• stăpînirea cunoștințelor fundamentale doctrinare, legislative și jurisprudențiale; 
• capacitatea de a concepe și redacta acte procesuale și procedurale; 

• capacitatea de a susține cu probitate un caz; 

• capacitatea de a desfăsura activități de cercetare științifică; 
• abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a instituțiilor dreptului; 

• aptitudinea de a lucra în echipă și în mediu solicitant; 

• reprezentarea importanței sociale a profesiilor juridice. 

Parcurgerea acestui plan de învătămînt asigură posibilitatea continuării studiilor la programele de master și doctorat, precum și pregătirea necesară pentru a ocupa, la 
absolvire, locurile scoase la concurs atît în țară, cît și în străinătate. Această din urmă opțiune devine posibilă prin elaborarea planului în strictă corespundere cu  

Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. 

Competențele preconizate a fi atinse prin parcurgerea acestui program de studii sunt următoarele: 
 Competenţe  gnoseologice: 

- cunoaşterea bazelor/fundamentelor teoretice ale dreptului; 

- cunoaşterea esenţei justiţiei, a legalităţii şi a ordinii de drept; 
- cunoaşterea esenţei, a temeiurilor şi a principiilor răspunderii juridice; 

- identificarea surselor de informare eficientă în domeniul dreptului; 

- determinarea esenţei sistemului naţional de drept al RM. 

  
 

 

 

 

 

 



 15 

 

Competenţe  prognostice: 

- pronosticarea perspectivelor dezvoltării statului de drept şi a corelaţiei dintre stat şi drept; 

- elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul dreptului; 
- pronosticarea evoluţiei jurisprudenţei în contextul dezvoltării economice, politice, culturale a societăţii la etapa de tranziţie şi post-tranziţie; 

- evaluarea perspectivelor implementării reformei de drept şi judiciare. 

     Competenţe praxiologice: 
- determinarea esenţei, funcţiilor şi a tipurilor de stat şi drept; 

- proiectarea activităţii practice în jurisprudenţă. în dependenţă de diversitatea rolurilor profesionale; 

- eficientizarea activităţii  profesionale, prin introducerea elementelor inovatorii din domeniul dreptului; 
- adaptarea teoriei juridice la situaţiile activităţii practice; 

- interpretarea normelor de drept; 

- clasificarea relaţiilor sociale care servesc în calitate de bază pentru apariţia raporturilor de drept; 

- utilizarea noilor tehnologii în jurisprudenţă; 
- proiectarea şi inventarea noilor concepţii doctrinale şi a noilor propuneri legislative; 

- determinarea lacunelor în drept şi formularea de iniţiative în vederea adoptării noilor norme de drept; 

- utilizarea diverselor modalităţi de studiere a persoanei ca titular de drepturi, libertăţi şi obligaţii; 
- aplicarea efectelor de drept asupra persoanei; 

- adaptarea eficientă a experienţei sistemelor juridice de peste hotare la condiţiile mediului intern de funcţionare. 

 Competenţe manageriale: 

- diagnosticarea  mediului  intern  şi  a culturii  organizaţionale a instituţiilor din sistemul juridic; 
- determinarea misiunii instituţiilor din sistemul juridic; 

- proiectarea activităţii instituţiilor din sistemul juridic; 

- monitorizarea activităţii instituţiilor din sistemul juridic; 
- elaborarea strategiilor de colaborare dintre toţi factorii implicaţi în realizarea normelor de drept; 

- valorificarea potenţialului comunităţii în buna funcţionare a normelor de drept; 

- demonstrarea capacităţii de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului de drept. 
 Competenţe de evaluare a rezultatelor activităţii profesionale: 

- determinarea criteriilor de evaluare a funcţionalităţii sistemului juridic în context social concret; 

- evaluarea activităţii profesionale din perspectiva funcţiilor de serviciu realizate în sistemul juridic; 

- utilizarea rezultatelor evaluării, drept criterii de reglare a activităţii profesionale: 
- evaluarea eficacităţii sistemului de drept. 
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 Competenţe comunicative  şi de integrare socială: 

- adaptarea   comunicării   la   diversitatea   circumstanţelor practicii juridice; 

- utilizarea     diverselor     forme     de     comunicare     în jurisprudenţă; 
- transmiterea eficientă a mesajului în cadrul funcţionării sistemului juridic; 

- perfecţionarea abilităţilor de comunicare în dependenţă de schimbările din domeniul dreptului; 

- utilizarea tehnologiilor moderne în comunicare, realizată în domeniul sistemului juridic; 
- utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii juridice a comunităţii. 

 Competenţe de investigaţie/cercetare: 

- identificarea   problemelor   de   cercetare   în   domeniul jurisprudenţei; 
- cunoaşterea     metodologiei     cercetării     ştiinţifice     în domeniul jurisprudenţei; 

- stabilirea   priorităţilor   în   cercetarea   problemelor   din jurisprudenţă. 

 Competenţe de formare continuă: 

- identificarea necesităţilor de formare profesională în dependenţă de evoluţia sistemului de drept (domeniului jurisprudenţei); 
- utilizarea diverselor modalităţi de perfecţionare a competenţei profesionale în domeniul jurisprudenţei; 

- aprecierea schimbărilor parvenite în sistemul juridic drept condiţie a funcţionalităţii lui. 

Ansamblul metodelor şi procedeelor didactice utilizate în procesul formării vor fi atît metodele tradiţionale (prelegeri şi seminare), modificate şi completate în 
funcţie de obiectivele propuse, cît şi metodele moderne, interactive orientate spre cultivarea interesului, motivaţiei, activismului, colaborării sociale, spiritului de 

organizare, iniţiativei, inventivităţii şi creativităţii.  

În procesul de studii se va pune accent pe metodele activ-participative (interactive), în vederea sporirii potenţialului intelectual al studenţilor prin angajarea unui 

efort personal în cadrul instruirii şi pregătirii lor pentru o activitate profesională activă şi creativă. Se vor utiliza metodele flexibile şi diversificate, specifice conţinutului şi 
tematicii disciplinelor, care vor asigură o învăţare formativă, operaţională, axate pe formarea de deprinderi, atitudini, convingeri, valori, aspiraţii. Se vor îmbina in mod 

specific, pentru diferitele situaţii, metode şi procedee precum: studiul de caz, jocul de rol, dezbateri, frontal, în grup şi individual, brainstorming, investigaţia, proiectul , 

argumentarea şi contra argumentarea, învăţare academică independentă etc.  
Evaluarea va viza eficacitatea activităţilor educaţionale prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de către studenţi în activitatea de 

învăţare. Ea se va realiza de către profesori şi va viza nu numai cunoştinţele, ci şi competenţele, capacităţile şi atitudinile.  

Evaluarea va avea o funcţie pedagogică complexă:  
a) din perspectiva celui evaluat - de stimulare, de întărire a rezultatelor, de formare a unor abilităţi, de conştientizare a propriilor posibilităţi, de orientare profesională 

pozitivă;  

b) din perspectiva celui care evaluează - de apreciere a eficienţei celor întreprinse de el şi amodificărilor necesare pentru realizarea plenară a obiectivelor.  

Procesul de instruire prevede evaluarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele fundamentale și de specialitate, elaborarea de către student a raportului privind 
practica de licență şi a tezei de licență cu susținerea publică a acesteia. 
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