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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe Juridice, Politice şi 

Sociologice 

Denumirea cursului:  

Tehnici moderne de cercetare în drept 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs: Ion GUCEAC 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 30 270 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

- Definirea şi interpretarea conceptelor fundamentale; 

- Identificarea particularităţile social-istorice ale evoluţiei procesului de cercetare în diferite perioade; 

- Relatarea ideilor, concepţiilor, metodelor procesului de cunoaştere a sistemului dreptului; 

- Determinarea modului de apariţie a diverselor concepţii, idei, noţiuni în domeniul dreptului; 

- Înţelegerea modalităţii de redactare a proiectelor practice şi a lucrărilor de cercetare ştiinţifică; 

- Însuşirea noţiunilor de baza privind tehnica de elaborare a normelor de drept. 

b) aplicare:  

- Clasificarea concepţiilor, teoriilor fundamentale din domeniul dreptului; 

-  Interpretarea conceptelor şi legităţilor viului în perspectiva istorică; 

- Utilizarea comparată a diverselor moduri de abordare a categoriilor juridice; 

- Utilizarea metodele de analiză a dreptului în cercetarea problemelor domeniului; 

- Aplicarea cunoştinţelor teoretice asupra analizei realităţii sociale; 

- Generalizarea rezultatelor analizelor teoretice din domeniul dreptului; 

- Aplicarea mecanismelor juridice specifice tehnicii legislative; 

- Interpretarea juridică a normelor; 

- Redactarea proiectelor de cercetare; 

- Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică. 

c) integrare: 

-   Abordarea în sistem a ideilor fundamentale ale ştiinţelor juridice în funcţie de factorii de 

configurarea a dreptului; 

- Aplicarea tehnicilor de redactare a actelor juridice; 

- Evaluarea importanţei nomelor juridice pentru fenomenul politic;  

- Implementarea ideii de necesitate a  promovării şi respectării legalităţii;  

- Cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a legislaţiei noi şi a jurisprudenţei. 

- Estimarea consecinţelor impactului cercetărilor ştiinţifice în domeniul dreptului. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- Iniţierea şi dezvoltarea proiectelor originale complexe; 

- Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – tic;  

- Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

- Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;   

- Abilităţi de lucru în echipă şi de comunicare orală şi scrisă. 
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b) competenţe specifice: 

- Abordarea preponderent pluri/şi interdisciplinară în ştiinţele juridice; 

- Identificarea problemelor ce ţin de prioritate şi proprietatea intelectuală în cercetare. 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor fi capabili să: 

- evidenţieze etapele dezvoltării ştiinţelor juridice; 

- asimileze critic, în perspectivă istorică, principalele noţiuni şi categorii juridice; 

- aprecieze impactul rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul dreptului în consolidarea statului 

de drept. 

b)   la nivel de integrare vor putea să: 

- interpreteze progresul în ştiinţele juridice în contextul mai larg al dezvoltării ştiinţelor, în ansamblu şi 

în strânsă legătură cu dezvoltarea societăţii şi statului din perspectiva europenizării şi globalizării; 

- evalueze riscurile implicării ideologiei în procesul de cercetare; 

- identifice locul propriilor cercetări în sistemul ştiinţific actual din perspectiva dezvoltării dreptului 

național. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Statutul epistemic al ştiinţelor contemporane  

2. Cunoaştere şi acţiune în ştiinţă  

3. Standarde metodologice în cercetarea juridică drept  

4. Distincţia metodologică a ştiinţelor socio-umane  

5. Gnoseologie şi epistemologie pe teren juridic  

6. Evoluţia şi esenţa teoriei şi metodei în ştiinţele sociale  

7. Teoria şi istoria dreptului în cîmpul metodologiei juridice  

8. Orientări epistemologice şi metodologice în cercetarea sistemului juridic  

9. Relaţiile dintre elementele sistemului juridic  

10. Metodologia juridică în principalele activităţi juridice  

11. Metodologia realizării cercetării juridice cu titlul de teză de doctorat  

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Evoluţii în aria cunoaşterii ştiinţifice; 

2. Cercetarea interdisciplinara ca metodologie a științelor 

3. Axiologia juridică; 

4. Cultura dreptului european; 

5. Esenţa, funcţiile şi finalitatea principiilor şi instituţiilor juridice; 

6. Provocările cercetării științifice în domeniul dreptului 

Strategii de predare-învăţare:  

Prelegerea frontal,  

Demonstrarea suporturilor video 

Dezbatere frontală 

Susţinerea referatelor 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare: Evaluare finală - examen 

2. Metode de evaluare: test, proiect, referat, portofoliu, evaluare scrisă, orală) 

 

Bibliografie selectivă: 

1. Aramă E.,Repere metodologice pentru studierea şi aplicarea dreptului. Editura CEP USM, Chişinău, 

2009 

2. Bergel J-L., Méthodologie juridique. Paris: PUF, 2001  

3. Botez A. Ştiinţele sociale şi mutaţiile contemporane în epistemologie, în Epistemologia ştiinţelor sociale. - 

Bucureşti: Editura Politica, 1981;  

https://www.universuljuridic.ro/provocarile-cercetarii-stiintifice-domeniul-dreptului/
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4. Craiovan Ion. Metodologia juridică. Bucureşti: ALL, 2005. 

5. Gheorghe C. Mihai, Radu I. Motica, Fundamentele dreptului. Ed. ALL, 1997 Karin C. Rybacki, Donald 

J.Rybacki, O introducere în arta argumentării. Editura Polirom, Iaşi, 2005 

6. Gheorghe C. Mihai, Interpretare şi argumentare în drept, Bucureşti: Lumina Lex, 1998. 

7. Djuvara M., Teoria generală a dreptului (Enciclopedia juridică). Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv. – 

Bucureşti: Editura ALL BECK, 1999 

8. Dunes Andre. Methodes du droit. Documentation juridiques. – Paris: Ed. Dalloz, 1977; 

9. Dumitriu N. S. Cercetarea interdisciplinară - etapa definitorie în evoluţia interacţiunii dintre praxisul 

neostructurant şi ştiinţele sociale. în Interdisciplinaritatea in ştiinţa contemporana. - Bucureşti: Editura 

Politica, 1980; 

10. Gheorghiu M. Dimensiunea umana a cunoaşterii. Procese revoluţionare în ştiinţă, tehnică şi dezvoltarea 

societăţii. - Bucureşti: Editura Politica, 1980. 

11. G.del Vecchio. Lectii de filosofie juridica. Ed.Europa Nova, Bucuresti, 1993 

12. Edith Jaillardon et Dominique Roussillon, Outils pour la recherche juridique. Méthodologie de la thèse de 

doctorat et du mémoire de master en droit, AUF, 2007 

13. Frederic-Jerome Pansier, Methodologie du droit. Paris: Litec, 1998. 

14. Flonta M. Perspectivă filosofică şi raţiune ştiinţifică. Bucureşti 1985 

15. Hegel Georg WF, Principiile filosofiei dreptului sau elemente de drept natural şi de ştiinţă a statului. – 

Bucureşti, 1996 

16. Humă Ioan, Introducere în studiul dreptului. – Iaşi: Editura fundaţiei Chemarea, 1993. 

17. Marga A. Metodologie şi argumentare filosofică. Cluj 1991 

18. Manolescu M., Ştiinţa dreptului şi artele juridice, Ed. Continent XXI, Bucureşti, 1993 

19. Mihai N. Introducere în metodologia şi filosofia ştiinţei. - Chişinău: Editura ARC, 1997. 

20. Păunescu M. Metodologia cercetării sociale, Bucureşti 2004  

21. Parvu I. Introducere în epistemologie. - Iaşi: Editura Polirom, 1998. 

22. Popescu S., Dragoş Iliescu. Probleme actuale ale metodologiei juridice. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1979. 

23. Popescu,S., Iliescu D,. Probleme actuale ale metodologiei juridice.Bucure;ti, 1979.  

24. S.Popescu. Conceptii contemporane despre drept Editura Academiei, Bucuresti, 1985.  

25. Roşca R. Cercetarea interdisciplinară ca metodologie a ştiinţelor (Cazul filosofiei dreptului).- Iaşi: 

Editura Lumen, 2007. 

26. Sporici V. Filosofia şi metodele ştiinţifice. în Ştiinţă şi contemporaneitate. –      Bacău: Editura 

Comitetului judeţean de cultura şi educaţie, 1991; 

27. Stahl H. Teoria şi practica investigaţiilor sociale. - Bucureşti: Editura Ştiinţifică,   1974; 

28. Vlăsceanu L. Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti, 1982 

29. Кедров Б. М. Взаимодействие наук как общенаучная проблема в         Методологические проблемы 

взаимодействия общественных,    естественных и технических наук. - Москва: Издательство 

Наука, 1981 

30. Юдин Б.Г. Методологическая характеристика процессов, взаимодействия общественных, 

естественных и технических наук. - Москва: Издательство Наука, 1981 
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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi 

sociologice 

Denumirea cursului:  

Tendinţe actuale în dezvoltarea dreptului procesual 

penal  

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs: 

Cuşnir Valeriu, dr.hab.,prof.univ.  

Barbăneagră Alexei, dr.hab.,prof.univ. 

Osoianu Tudor, dr.,conf.univ. 

Rusu Vitalie, dr., conf.univ. 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

- înţelegerea importanţei normelor procesului penal pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale la diferite etape şi faze ale procesului; 

- să reproducă principiile sistemelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului; 

- să definească principiile CEDO; 

- să cunoască drepturile garantate de CEDO; 

- să cunoască hotărârile CC în materie de procedură penală 

- să cunoască legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la aplicarea tratatelor internaţionale în 

sistemul de drept al Republicii Moldova. 

b) aplicare:  

- să explice efectele hotărîrilor CtEDO; 

- să explice esenţa cauzelor de referinţă contra Moldovei în materie penală, examinate de CtEDO; 

- să interpreteze principiile fundamentale ale justiției penale în materie penală; 

c) integrare: 

- să soluţioneze cauze concrete prin aplicarea corectă a drepturilor garantate de CEDO; 

- să analizeze spețe rezolvate din jurisprudența națională și CtEDO în materia unor probleme 

fundamentale ale justiției penale; 

- să evalueze impactul Hotărîrilor CtEDO și Curții Constituționale asupra legislației și jurisprudenței în 

materie penală; 

- să realizeze modul de actualizare a cunoştinţelor în domeniul CEDO 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 

- competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 

- utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

- abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 

- cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 

 

b) competenţe specifice: 

- implementarea ideii de independenţă şi imparţialitate a justiţiei şi a necesităţii promovării şi respectării 

legalităţii în cadrul statului de drept; 

- să aprecieze aparentele discrepanţe în soluţiile date de instanțele naționale în cazuri similare; 

- să evalueze posibilitatea de implicare în contextul promovării Strategiei Reformei Sectorului de Justiție și a 

Conceptului de reformare a Procuraturii; 
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- să ia atitudini față discrepanţele dintre legislaţia Republicii Moldova şi practica CtEDO pentru 

perfecţionarea legislaţiei şi jurisprudenței. 

- promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la înfăptuirea actului de justiţie 

- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea 

corespunzătoare a noilor lei sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei. 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor: 

să identifice discrepanţele dintre legislaţia Republicii Moldova, jurisprudența națională şi practica 

CtEDO în materie penală 

b) la nivel de integrare vor putea: 

să argumenteze concluziile ți recomandările privitor la dezvoltarea conceptelor și instituțiilor 

fundamentale ale justiției penale. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Probleme procesual penale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale  

2. Probleme procesual penale în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului  

3. Mecanisme eficiente de aplicare uniformă a dreptului procesual penal  

4. Controverse în realizarea funcțiilor de acuzare și apărare în procedura penală  

5. Evoluţia şi dezvoltarea probatoriului în procedura penală 

6. Perspectiva reglementării măsurilor procesual-penale de constrîngere în procesul penal 

7. Controlul judiciar asupra urmăririi penale 

8. Examinarea în fond a cauzei penale și echitatea procesului 

9. Căile ordinare de atac 

10. Căile extraordinare de atac 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, manualelor) şi documentare suplimentară în bibliotecă, pe 

internet  

2. Activităţi specifice de pregătire pentru seminar/laborator   

3. Realizare de articole ştiinţifice, referate, eseuri, traduceri etc. 

4. Studierea materialului empiric (sentințe, decizii și alte hotărîri penale ale instanțelor naționale) și întocmirea 

rapoartelor 

5. Studierea și analiza Hotărârilor explicateve ale Plenului CSJ 

6. Studierea și analiza Decizilor în interesul legii 

7. Studierea și analiza Hotărârilor CC 

8. Studierea și analiza Jurisprudenței CtEDO 

9 Studierea Directivelor UE şi a literaturii relevante acestora..  

10. Pregătirea pentru testări, lucrări de control, atestări semestriale 

11. Formarea unui portofoliu de documente ce se referă la o activitate practică 

12. Consultaţii 

13. Alte activități 
14. Examinare finală  

Strategii de predare-învăţare:  

- prelegere interactivă, demonstraţia. 

- rezolvarea unor speţe.  

- jocuri de rol. 

- propunerea unor teme ca aplicaţii ale rezultatelor teoretice expuse şi prezentarea lor în cadrul evaluărilor.  

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare ( proiect, referat) 
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Bibliografie selectivă: 

1. Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale adoptată la Roma la 

04.11.1950, semnată de RM la 13. 07.1995 

2. Dolea I. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Comentariu aplicativ), Ed.CARTEA JURIDICĂ, 

Ch. 2016, 1172 p. 

3. Mihail Udroiu, (coord.), Codul de procedură. Comentariu pe articole, ed.II-a; București, 2017, 2571 p. 

4. Nicolae Volonciu (coord. șt.), Andreea Simona Uzlău. Codul de procedură penală comentat. Ed. a 3-a. 

București, 2017, 1681 p. 

5. Theodoru Gr. Tratat de Drept procesual penal. Ediția a 3-a. Ed. Hamangiu. București, 2013. 896 p. 

6. Neagu I., Damaschin M.. Tratat de procedură penală. Partea specială. În lumina noului Cod de procedură 

penală. Ed. Universul Juridic. București, 2015. 676 p. 

7. Gribincea V., Grecu P., Hriptievschi N., Macrinici S. Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului de către Republica Moldova 2013-2014. Chișinău 2015. 117 p.  

8. Dolea I., Roman D., Vizdoagă T., et al. Drept procesual penal. Ed. CARTIER JURIDIC. Chișinău, 2006. 960 

p. 

9. Bârsan C. Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. I. Drepturi și obligații. 
Ed. C. H. BECK. București, 2005. 1273 p. 

10. Gh Fletcger, Ig. Dolea, D. Blănaru Concepte de bază ale justiției penale. ARC, Chișinău, 2001 13.  

11. Ig Dolea. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Cartea juridică. Chișinău. 2009  

12.  Hotarîrile Curții Constituționale--  Hotărârea   privind controlul constituţionalităţii art.2 alin.(1) şi alin.(4) din 

Codul de procedură penală nr. 1  din  22.01.2008. 

13. Gribincea Vladislav, Raisa Botezatu, Osoianu Tudor, RAPORT: Respectarea dreptului la libertate și 

siguranța persoanei la faza urmăririi penale, Chișinău,  FSM, 2013, 124 p. http://soros.md/publication/2013-

10-25 

14. Jean-Francois Akandji-Kombe. Obligaţiuni pozitive în virtutea Convenţiei europene a Drepturilor Omului: 

Ghid pentru punerea în aplicare a Convenţiei europene a Drepturilor Omului. - Chişinău, 2006. 

15. Mihai Poalelungi, Igor Dolea, Vizdoagă Tatiana, manualul judecătorului pentru examinarea cauzelor penale, 

Chișinău, 2013, 1092 p. 

http://inj.md/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20civile%20Ediia%20II.%202013%20%

281%29.pdf  

16. Nuala Mole, Catarina Harby. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al Convenţiei europene pentru 

Drepturile Omului. – Chişinău, 2003. 

17. Osoianu Tudor, Orîndaş Victor, Andronachi Anatolie, Urmărirea penală, note de curs, Chişinău, 2005. 

http://product.half.ebay.com/Urmarirea-Penala-by-Tudor-Osoianu-Victor-Orindas-and-Anatol-Andronache-

2005-Book/59061933&tg=info 

18. Pătulea Vasile, Proces echitabil, Jurisprudenţa comentată a Curţii Europene a Drepturilor Omului, București, 

2007, 189 p. 

19. Ursula Kilkelly. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 al Convenţiei europene pentru Drepturile 

Omului. - Chişinău, 2003. 

20. Vladislav Gribincea, Executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova, 1997-2012, CRJM, 

Chişinău, 2012 file:///C:/Users/tudor/Downloads/Executarea-hotararilor-CtEDO-de-catre-RM-1997-2012.pdf  

21. Микеле Де Салвиа. Прецеденты Европейского Суда по Правам Человека. - Санкт-Петербург, 2004. 

22. Осояну Тудор, Милушев Дмитрий, Уголовно-процессуальное право Р.Молдова, часть особенная 

(учебное пособие) Кишинэу, 2005 http://bncreanga.ebibliophil.md/carte/ugolovno-processual-noe-pravo-

respubliki-moldova-cast-osobennaa-ucebnoe-posobie 

  

http://soros.md/publication/2013-10-25
http://soros.md/publication/2013-10-25
http://inj.md/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20civile%20Ediia%20II.%202013%20%281%29.pdf
http://inj.md/files/Manualul%20judectorului%20pentru%20cauze%20civile%20Ediia%20II.%202013%20%281%29.pdf
http://product.half.ebay.com/Urmarirea-Penala-by-Tudor-Osoianu-Victor-Orindas-and-Anatol-Andronache-2005-Book/59061933&tg=info
http://product.half.ebay.com/Urmarirea-Penala-by-Tudor-Osoianu-Victor-Orindas-and-Anatol-Andronache-2005-Book/59061933&tg=info
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/S%20Goriuc/Downloads/Executarea-hotararilor-CtEDO-de-catre-RM-1997-2012.pdf
http://bncreanga.ebibliophil.md/carte/ugolovno-processual-noe-pravo-respubliki-moldova-cast-osobennaa-ucebnoe-posobie
http://bncreanga.ebibliophil.md/carte/ugolovno-processual-noe-pravo-respubliki-moldova-cast-osobennaa-ucebnoe-posobie


Teoria şi practica dreptului internaţional 

Dr. hab. BALAN Oleg 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi sociologice 

Denumirea cursului:  

Teoria şi practica dreptului internaţional 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs:  

Balan Oleg, dr. hab., prof. univ. 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

 să definească şi să interpreteze conceptele fundamentale în domeniul dreptului internaţional; 

 să identifice componente sistemului dreptului internaţional; 
b) aplicare:  

 să identifice, să interpreteze şi să aplice noţiuni şi categorii specifice de drept internațional penal; 

 să stabilească gradul de interacţiune dintre dreptul internațional şi dreptul intern; 

 să utilizeze cu eficacitate diferite teorii şi concepţii ale dreptului internaţional ; 
 să scoată în relief orientările actuale ale dreptului internaţional. 

c) integrare: 

 să formuleze tendinţele dezvoltării dreptului internațional contemporan; 

 să interpreteze evenimentele internaţionale şi să efectueze comentariile asupra reglementărilor 

internaţionale; 

 să determine priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi complexitatea problemelor 

internaţionale; 

 să formuleze propuneri de lege ferenda în contextul aproximării legislaţiei interne la standardele 

internaţionale şi europene. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; 

- utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi tehnologiei informaţiei şi a comunicării pentru 

dezvoltarea personală şi profesională; 

- executarea responsabilă a sarcinilor profesionale; 

- iniţierea şi dezvoltarea proiectelor originale complexe. 

b) competenţe specifice: 

- Abordarea preponderent pluri- şi interdisciplinară în științele juridice; 

- Identificarea problemelor ce țin de prioritate și proprietatea intelectuală în cercetare; 

- Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază în scopul estimării  principalelor direcţii de 

dezvoltarea ştiinţei dreptului internaţional. 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor: 

- interpreta şi aplica noţiuni şi categorii specifice de drept internațional penal; 

- stabili gradul de interacţiune dintre dreptul internațional şi dreptul intern; 

- da apreciere impactului  rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul dreptului în consolidarea 

sistemului de drept naţional. 

b) la nivel de integrare vor putea: 

- identifica  locul propriilor cercetări în sistemul ştiinţific actual din perspectiva dezvoltării dreptului 

național; 

- determina  priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi complexitatea problemelor 

internaţionale; 
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- formula propuneri de lege ferenda în contextul aproximării legislaţiei interne la standardele 

internaţionale şi europene. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern 

2. Dreptul organizaţiilor internaţionale 

3. Dreptul contenciosului internaţional 

4. Dreptul răspunderii internaţionale 

5. Dreptul securităţii internaţionale 

6. Soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1.Natura juridică a ordinii juridice internaţionale 

2. Acorduri regionale de menţinerea păcii 

3. Soluţionarea diferendelor în cadrul organizaţiilor internaţionale. 

4.Tipologia organelor jurisdicţionale 

5. Competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

6. Procedura jurisdicţională 

Strategii de predare-învăţare:  

Prelegerea frontal,  

Demonstrarea suporturilor video 

Dezbatere frontală 

Susţinerea referatelor 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare ( test, proiect, referat, portofoliu, evaluare scrisă, orală) 

Bibliografie selectivă: 

1. Balan Oleg, Burian Alexandru ș.a. , Drept internațional public, Chișinău, 2012.  

2. Geamanu Grigore, Drept internațional public, ed. Didactica si pedagogica, vol.1, București, 1981. 

3. Moca Gheorghe, Drept internațional public, vol.1, București, 1989  

4.Mazilu Dumitru, Dreptul păcii. Tratat, Ed. All Beck, Bucureşti 1999 

5. Popescu Dumitra, Coman Florian, Drept internațional public, ed. MI, București, 1993  

6. Niciu Martian, Drept internațional public, ed. "Chemarea", vol.2, Iasi, 1993  

7. Ecobescu Nicolae, Duculescu Victor, Drept internațional public, ed. "Hyperion", vol.1, București, 1993,  

8. Andronovici Constantin, Drept internațional public, ed. "Graphix", Iasi, 1993  

9. Popescu Dumitra, Nastase Andrian, Drept internațional public, ed. "Sansa", București, 1997  

10. Miga-Besteliu Raluca, Drept internațional public. Introducere in dreptul internațional public, ed. "ALL. 

Educational", București, 1997 

11. Alland Denis, Droit international public, Ed. PUF, Paris 2000 

12. Combacau Jean, Sur Serge, Droit international public, 3-e ed., MONTCHRESTIEN, Paris 1997. 

13.Carreau Domenique, Droit international, 6-e ed., PEDONE, 1999. 

14. Международное право, Отв. ред. Ю.М.Колосов, Москва,1998.  

 

 

 



Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova 

Dr. hab. POPA Victor; dr. hab. COSTACHI Gheorghe 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi sociologice 

Denumirea cursului:  

Constituţionalismul şi statul de drept în Republica 

Moldova 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs:  

Victor Popa, dr. hab.,prof.univ. 

Costachi Gheorghe, dr. hab., prof.univ. 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

cunoaştere şi înţelegere: 

 să definească şi să interpreteze conceptele fundamentale în domeniul dreptului constituţional; 

 să cunoască etapele evoluţiei constituţionalismului în Republica Moldova ; 

 să cunoască construcţia puterii de stat, principiile în baza cărora se organizează activitatea acestora, 

distribuirea de funcţii şi competenţe; 

aplicare:  

 să identifice, să interpreteze şi să aplice noţiuni şi categorii specifice de drept constituţional; 

 să utilizeze cu eficacitate diferite teorii şi concepţii ale dreptului constituţional ; 

 să scoată în relief orientările actuale ale dreptului constituţional. 

integrare: 

 să formuleze tendinţele dezvoltării dreptului constituţional contemporan; 

 să determine priorităţile cercetării ştiinţifice în dependenţă de actualitatea şi complexitatea problemelor în 

domeniul dreptului constituţional; 

 să formuleze propuneri de lege ferenda în contextul evoluţiei constituţionalismului contemporan. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- Iniţierea şi dezvoltarea proiectelor originale complexe; 

- Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – tic;  

- Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

- Deschiderea către învăţare pe tot parcursul vieţii.  

b) competenţe specifice: 

- Abordarea preponderent pluri/şi interdisciplinară în ştiinţele juridice; 

- Identificarea problemelor ce ţin de prioritate şi proprietatea intelectuală în cercetare; 

- Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază în scopul estimării  principalelor direcţii de 

dezvoltarea ştiinţei dreptului constituţional. 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor putea să: 

- evidenţieze etapele dezvoltării ştiinţei dreptului constituţional; 

- da apreciere impactului  rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în domeniul dreptului constituţional  în 

consolidarea statului de drept. 

b) la nivel de integrare vor putea să: 

- identifica locul propriilor cercetări în sistemul ştiinţific actual din perspectiva dezvoltării dreptului 

național; 

- interpreteze progresul în ştiinţele juridice în contextul mai larg al dezvoltării ştiinţelor, în ansamblu şi în 

strânsă legătură cu dezvoltarea societăţii şi statului din perspectiva europenizării şi globalizării. 



Constituţionalismul şi statul de drept în Republica Moldova 

Dr. hab. POPA Victor; dr. hab. COSTACHI Gheorghe 

 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova. 

2. Protecţia drepturilor omului – principiu fundamental al statului de drept 

3. Garanţiile constituţionale a drepturilor omului 

4. Organizarea şi interferenţa (colaborarea) puterilor 

5. Regimul reprezentativ 

6. Parlamentul Republicii Moldova.    

7. Preşedintele Republicii. Funcţii şi competenţe 

8. Guvernul. Funcţii şi competenţe. 

9. Mecanisme de realizare a competenţelor autorităţilor publice 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Tendinţele constituţionalismului contemporan 

2. Influența dreptului internaţional asupra dreptului constituţional naţional.       

3. Principiile statului de drept 

4. Mecanisme de protecţie a drepturilor omului 

Strategii de predare-învăţare:  

Dezbatere frontală 

           Susţinerea referatelor 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare (test, proiect, referat, portofoliu, evaluare scrisă, orală) 

Bibliografie selectivă: 

1. Deleanu I., Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. II, Ed. Chemarea,Iaşi, 1996. 

2. Drăganu T., Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. II, Lumina Lex, Bucureşti, 

1998. 

3. Costachi Gh.,  https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/3162 

4. Goriuc, S. Constituirea societăţii civile – principiu fundamental al statului de drept. În: Materiale ale 

conferinţei internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 

2012”. Ch:.AAP, 2012 

5. Guceac I., Curs elementar de drept constituţional, vol .I,  Chişinău, 2001 

6. Guceac I., Curs elementar de drept constituţional,vol. II,  Chişinău, 2004 

7. Guceac I., Costache Gh., Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de 

drept,  Chişinău, 2003 

8. Ionescu Cr., Tratat de drept constituţional contemporan, Bucureşti, 2003 

9. Negru, B. Problemele constituirii statului de drept în Republica Moldova. În: Materiale ale conferinţei 

internaționale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica administrării publice, ediţia anului 2012”. Ch:.AAP, 

2012.  

10. Popa V., Drept public,  Ed. Academiei Administraţiei Publice, 1998. 

11. Popa V., Drept parlamentar, ULIM, 1999. 

12. Popa, V., Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent. În: Materiale ale 

mesei rotunde cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a  de la adoptarea Declaraţiei 

Universale a Drepturilor Omului „Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor 

omului”: 11 decembrie 2013, Ch., Elan Poligraf,  2014,  

13. Popa, V. Exigenţe ale statului de drept în hotărîrea Nr.4 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 

din 22 aprilie 2013. În: Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Teoria şi practica 

administrării publice, ediţia anului 2013”, Ch: AAP, 2013. 

14. Vrabie G., Organizarea politico-etatică a României, Ed. Cugetarea, Iaşi, 1997 

 

                 

 



Istoria și evoluția  dreptului 

Dr. hab. SMOCHINĂ Andrei 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe Juridice, Politice şi 

Sociologice 

Denumirea cursului: 

Istoria și evoluția  dreptului 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Responsabil de curs:  

Andrei Smochină, doctor habilitat în științe juridice, 

profesor 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 30 270 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

- să definească conceptele fundamentale; 

- să identifice particularităţile social-istorice ale evoluţiei dreptului în diferite perioade; 

- să relateze despre idei, concepţii, metode ale procesului de cunoaştere a sistemului dreptului; 

- să interpreteze din perspectivă istorică fenomenele  juridice şi evoluţia  sistemului dreptului; 

- înţelegerea metodei istorice de cercetare ştiinţifică. 

b) de aplicare: 

- să clasifice concepţii şi teorii ale dreptului; 

- să stabilească logica evoluţiei sistemului dreptului în dependenţă de perioadele istorice de dezvoltare; 

- să utilizeze metodele de analiză, sinteză, istorică în cercetarea problemelor în domeniului dreptului; 

c) integrare: 

- să aprecieze fenomenul dreptului în contexte  istorice concrete; 

- să prognozeze evoluţia anumitor procese juridice şi a sistemului juridic. 

 Competențe dezvoltate în cadrul cursului: 

a) competențe transferabile: 

- respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; 

- abilități de lucru în echipă și de comunicare orală și scrisă. 

b) competențe specifice:  

- deprinderea cunoştinţelor practice necesare redactării şi întocmirii lucrărilor practice; 

- să promoveze regulile de deontologie profesională;  

- să manifeste o atitudine responsabilă faţă de pregătirea continuă. 

Finalități de studii: 

a) la nivel de aplicare studenții-doctoranzi for fi capabili: 

- să stabilească asemănări dintre concepţiile istorice şi cele actuale; 

- să investigheze probleme actuale din domeniu; 

b) la nivel de integrare studenții-doctoranzi for fi capabili: 

- să aplice cunoştinţele teoretice asupra analizei sistemului de drept al Republicii Moldova; 

- să efectueze generalizări asupra rezultatelor analizelor teoretice din domeniul dreptului. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Istoria și evoluția dreptului în contextul ştiinţei juridice regionale şi internaţionale. Analiza stării de fapt 

în domeniul istoriei dreptului (monografii, articole, teze de doctor și doctor habilitat)  

2. Rezultatele înregistrate de cercetătorii științifici  în perioada revenirii dreptului moldovenesc în albia 

dreptului romano-germanic  

3. Sistematizarea rezultatelor înregistrate în știința juridică după semnificația lor juridică. Experiența 

istorică atât pozitivă, cât și negativă. Probleme actuale ale istoriei  dreptului. 

4.  Cercetări științifice în domeniul teoriei generale a dreptului, istoriei statului și dreptului și istoriei 

doctrinelor politice și de drept.  

5. Studii științifice în domeniul istoriei dreptului public și privat  



Istoria și evoluția  dreptului 

Dr. hab. SMOCHINĂ Andrei 

 

6. Evoluția dreptului moldovenesc în procesul integraționist european  

7. Modificări de substanță în doctrina dreptului privat  din Republica Moldova în contextul integrării în 

Uniunea Europeană  

8. Dezvoltarea dreptului internațional în Republica Moldova  

9. Evoluția dreptului  Republicii Moldova spre o ajustare  cu principiile doctrinei Occidentale. Probleme de 

înnoire, perfecționare și promovare a proceselor integraționiste  

10. Cercetări teoretico-științifice și practico – aplicative  realizate în cadrul tezelor de doctorat și doctor 

habilitat în Republica Moldova 

Studiul individual pretins studentului-doctorand : 

Studenţii-doctoranzi vor audia un curs de prelegeri care are drept scop formarea unei viziuni integre asupra 

istoriei dreptului din Republica Moldova: 

1.  vor examina aspecte legate de doctrina juridică;  

2. analiza problemelor științifice  de bază în contextul celor mai importante direcţii de dezvoltare a 

dreptului din diverse ramuri de drept și  de evoluţie a acesteia; 

3.  în cadrul disciplinei istoria și evoluția dreptului studenţii-doctoranzi vor studia legităţile generale de 

apariţie şi dezvoltare a dreptului, precum şi elementele principale ale ramurilor de bază de drept din 

Republica Moldova. 

4. În timpul prelegerilor studenţii vor trebui să identifice problemele şi aspectele  principalele din domeniul 

istoriei dreptului care au fost abordate în literatura de specialitate. 

Strategii de predare-învăţare:  

Prelegerea frontală,  

Dezbatere frontală 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare: Evaluare finală - examen 

2. Metode de evaluare: test, proiect, referat, portofoliu, evaluare scrisă, orală) 

Bibliografie selectivă: 

  

1. Baieş S., Rosca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chişinău, 2004, 2005, 

2007. 

2. Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. et. al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: 

Centrul de Drept al Avocaţilor, 2009.  

3. Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. et. al. Codul penal. Comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier juridic, 

2005.  

4. Botnaru S., Şavga A., Grosu V., Grama M. Drept penal. Partea Generală. Vol I. Chişinău: Cartier juridic, 

2005  

5. Chirtoacă Leonid.  Drept Civil. Partea Generală. Curs de lecții, CEP USM Chișinău 2008 

6. Codul civil nr.1107/2002, publicat în Monitorul Oficial. 2002, nr.82-86,  

7. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. 2005, V. I. 

8. Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Generală. Chişinău: Academia de Drept din 

Moldova, 2002 

9. Istoria dreptului românesc (1995) de E.Aramă;  

10. Tehnica legislativă (1997) de Negru B.;  

11. Tendinţele evoluţiei doctrinelor juridice în Moldova (1774-1859) (2000) de Grama D.;  

12. Istoria universală a statului şi dreptului (2013) de A.Smochină 

 

 

   

 



Tendinţe actuale în dezvoltarea dreptului penal  şi execuţional 

Dr. MORARU Victor 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi 

sociologice 

Denumirea cursului:  

Tendinţe actuale în dezvoltarea dreptului penal  şi 

execuţional 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs: 

Moraru Victor, dr., prof.univ.  

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

 să înţeleagă care sunt principiile tragerii la răspundere penală; 

 să înţeleagă  importanţa  respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale la aplicarea şi executarea 

pedepselor penale; 

 să determine tipurile de executare a sancţiunilor penale;  

 să înţeleagă care sunt principiile executării sancţiunilor penale; 

 să cunoască legislaţia şi practica judiciară naţională cu privire la aplicarea tratatelor internaţionale în 

sistemul de drept al Republicii Moldova. 

b) aplicare:  

 să determine caracteristicile punerii în aplicare a unei hotărâri privind executarea unei sancţiuni penale; 

 să evidenţieze particularităţile executării pedepselor privative de libertate; 

 să elucideze aspectele de executare a sancţiunilor privative de libertate. 

c) integrare: 

 să evalueze importanţa prevederilor legale privind executarea sancţiunilor privative de libertate; 

 să evalueze raportul dintre instituţia răspunderii juridice şi executarea pedepselor penale; 

 să-şi expună argumentat opinia proprie în domeniul controverselor existente în legislaţie privind 

executarea sancţiunilor penale. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 

- competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 

- utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

- cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 

b) competenţe specifice: 

- să dezvolte spiritul critic în selectarea, generalizarea şi analiza informaţiei legate de executarea 

sancţiunilor penale; 

- să argumenteze opinia proprie cu referire la fenomenele legate de executarea sancţiunilor penale; 

- să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile legate de executarea sancţiunilor penale 

- să abordeze sistemic problemele şi strategiile legate de executarea sancţiunilor privative de libertate; 

- să utilizeze tehnologiile contemporane în activitatea de cercetare în domeniul executării sancţiunilor 

privative de libertate; 

- manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea 

corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative în domeniul dreptului execuţional penal. 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor: 

să identifice discrepanţele dintre legislaţia Republicii Moldova, jurisprudența națională şi practica 

CtEDO în materie penală. 

b) la nivel de integrare vor putea: 



Tendinţe actuale în dezvoltarea dreptului penal  şi execuţional 

Dr. MORARU Victor 

 

 

să argumenteze concluziile ți recomandările privitor la dezvoltarea conceptelor și instituțiilor 

fundamentale ale dreptului penal şi execuţional. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Noţiunea, scopul, principiile şi sistemul dreptului penal al Republicii Moldova;  

2. Noţiunea, semnele constitutive şi clasificarea infracţiunilor;  

3. Noţiunea, structura şi modalităţile componenţelor de infracţiune;  

4. Noţiunea, temeiul şi limitele răspunderii penale;  

5. Noţiunea şi sistemul pedepselor penale;  

6. Regimul executării pedepsei privative de libertate în instituţiile penitenciare. 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Studierea principiilor executării sancţiunilor penale 

2. Studierea drepturile şi obligaţiile subiecţilor ce urmează a executa sancţiunile în cadrul procedurii de 

executare 

3. Studierea particularităţilor legale privind executarea sancţiunilor 

4. Studierea și analiza Hotărârilor CC 

5. Studierea și analiza Jurisprudenței CtEDO 

Strategii de predare-învăţare:  

- prelegere interactivă, demonstraţia. 

- rezolvarea unor speţe.  

- propunerea unor teme ca aplicaţii ale rezultatelor teoretice expuse şi prezentarea lor în cadrul evaluărilor.  

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare ( proiect, referat) 

Bibliografie selectivă: 

Alexandru M. Participaţia penală. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2008. 384 p.;  

Antoniu G., Daneş Ş., Popa M. Codul penal pe înţelesul tuturor. Ediţia a VII-a. Bucureşti: Editura Juridică, 2002.  

Barbăneagră A., Alecu Gh., Berliba V. et. al. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chişinău: Centrul 

de Drept al Avocaţilor, 2009.  

Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. et. al. Codul penal. Comentat şi adnotat. Chişinău: Cartier juridic, 2005.  

Gheorghe Fl., Dinamica penitenciară. Reforma structurilor interne. - Bucureşti: Oscar Print, 1999. 

Diaconu Gh.,  Pedeapsa în Dreptul Penal. - Bucureşti: Lumina Lex, 2001. 

Moraru, V., Martin, D. ,Manea, V.,  Drept execuţional-penal : Culegere de acte normative naţionale şi 

internaţionale. ─ Chişinău : CEP USM, 2006. 

Moraru, V., Executarea pedepselor privative de libertate : Monografie. ─ Chişinău : CEP USM, 2011. 
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Probleme actuale de drept civil 

Dr. DANDARA Liliana;dr. CHIRTOACĂ Leonid, dr. CHIROŞCA Dorian 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat 

Dimitrie Cantemir 

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi 

sociologice 

Denumirea cursului:  

Probleme actuale de drept civil 

 

Nivelul calificării: ISCED: 8  Titular/Responsabil de curs:  

Dandara Liliana, dr., conf.univ. 

Chirtoacă Leonid, dr.,conf.univ. 

Chiroşca Dorian, dr., conf.univ 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

a) cunoaştere şi înţelegere: 

- să definească noţiunile şi conceptele fundamentale ale caracteristicilor capacităţii persoanei, drepturilor 

reale şi obligaţiei; 

- să cunoască conţinutul şi particularităţile actelor juridice încheiate de persoanele fizice şi juridice; 

- să identifice modalităţile de protecţie al persoanelor fizice şi juridice şi al garantării obligaţiilor asumate 

în cadrul contractelor civile. 

 

b) aplicare:  

- să demonstreze care este importanţa capacităţii de exerciţiu la încheierea actelor juridice a persoanelor 

fizice; 

- să stabilească modul de înaintare a unei acţiuni civile în apărarea dreptului subiectiv încălcat al persoanei 

fizice sau juridice şi particularităţile examinării ei. 

 

c) integrare: 

- să evalueze importanţa prevederilor legale privind capacitatea civilă a persoanei fizice şi juridice în raport 

cu actele juridice încheiate de acestea; 

- să-şi expună argumentat opinia proprie în domeniul controverselor privind modalităţile de protecţie al 

persoanelor fizice şi juridice şi al garantării obligaţiilor asumate ]n cadrul contractelor civile. 

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

- Iniţierea şi dezvoltarea proiectelor originale complexe; 

- Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – tic;  

- Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale; 

- Deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii;   

- Abilităţi de comunicare orală şi scrisă. 

 

b) competenţe specifice: 

- Să posede abilităţi de cercetare în domeniul dreptului civil; 

- Să cunoască regulile practice de aplicare a prevederilor legale din domeniul dreptului civil în activităţile 

profesionale; 

- Identificarea problemelor ce ţin de prioritate şi proprietatea intelectuală în cercetare; 

- Aplicarea cunoştinţelor, conceptelor şi metodelor de bază în scopul estimării  principalelor 

direcţii de dezvoltarea ştiinţei dreptului civil. 



Probleme actuale de drept civil 

Dr. DANDARA Liliana;dr. CHIRTOACĂ Leonid, dr. CHIROŞCA Dorian 

 

Finalităţi de studii: 

a) la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor putea: 

- lua decizi orientate spre perfecţionarea sistemului de drept existent. 

 

b) la nivel de integrare vor putea: 

- promova, în context profesional şi în afara lui, cele mai noi realizări ştiinţifice în domeniul dreptului 

civil; 

- identifica  locul propriilor cercetări în sistemul ştiinţific actual din perspectiva dezvoltării dreptului 

național. 

Conţinutul disciplinei (subiecte) 

1. Aspecte teoretice privind persoana fizică. 

2. Aspecte teoretice privind persoana juridică. 

3. Actele juridice încheiate de persoanele fizice şi juridice. 

4. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor civile ale persoanelor fizice şi juridice.  

5. Apărarea şi garantarea drepturilor persoanei fizice şi juridice. 

6. Acţiunea civilă în apărarea drepturilor persoanei fizice şi juridice. Competenţa instanţei la examinarea 

acesteia. 

7. Căile de atac a hotărâri judecătoreşti privind apărarea drepturilor persoanei fizice şi juridice. 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Aspecte teoretice privind contractele civile 

2. Mijloace de apărare a drepturilor persoanei fizice şi juridice 

3. Actele juridice încheiate de persoanele fizice şi juridice 

4. Obligaţiile civile 

5. Reprezentarea în raporturile juridico-civile a persoanelor fizice şi juridice 

Strategii de predare-învăţare:  

Dezbatere frontală 

           Susţinerea referatelor 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare ( test, proiect, referat, portofoliu, evaluare scrisă, orală) 

Bibliografie selectivă: 

1. Adam I. Drept civil. Obligațiile, Contractul. București 2001. 

2. Baieş, S.; Roşca, N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chişinău 2004. 

3. Beleiu, Gh. Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ediţia a VIII-a,  

     Bucureşti: Universul juridic, 2003. 

4. Boroi Gabriel, Drept civil: partea generală. Bucureşti, 1999. 

5. Chirică, D. Drept civil: Contracte speciale, Bucureşti, 1999. 

6. Ciutacu, F. .Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor: Culegere de speţe/ Florin Ciutacu. - 

Bucureşti: OSCAR PRINŢ, 1999. 

7. Macovei, D., Drept civil. Contracte: Vol.l / Dumitru Macovei. - Iaşi: Cantes, 1999. 

8. Matei, U., Baieș, S., Roșca, N., Principiile fundamentale ale dreptului civil. Chișinău, 2000.  

9. Stoica, V., Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile. Bucureşti : ALL EDUCAŢIONAL, 1997. 

 

 

 

 



Reglementarea relaţiilor de muncă în contextul integrării europene 

Dr. ROMANDAŞ Nicolai 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 

Instituţia de învăţământ: Universitatea de Stat    

Dimitrie Cantemir  

Şcoala doctorală Ştiinţe juridice, politice şi sociologice 

Denumirea cursului: Reglementarea relaţiilor de 

muncă în contextul integrării europene 

Nivelul calificării: ISCED:  8  Titular/Responsabil de curs:  

Romandaş Nicolai, dr.,prof. univ. 

Nr. ore  
Forma de evaluare Număr de credite 

Total Contact direct Studiu individual 

300 0 300 E 10 

Obiective: 

cunoaştere şi înţelegere: 

 abordarea originală în dezvoltarea şi aplicarea ideilor referitoare la ramura dreptului muncii; 

 abordarea științifică a problematicii relative care poate apărea în cadrul cercetării materiei privind 

relațiile de muncă; 

 extinderea  capacităţii de a aplica legislaţia muncii în situaţii noi şi imprevizibile; 

 argumentarea abilităţilor superioare de cercetare  în materia documentării relaţiilor de muncă; 

 capacitatea de a stabili relaţii între cunoştinţele noi şi cele tradiţionale în vederea sesizării direcţiilor noi 

de dezvoltare a profesiei. 

aplicare:  

 să evidenţieze abilităţi în rezolvarea situaţiilor noi, necunoscute în perioada scrierii temei de cercetare; 

 să facă faţă unor situaţii complexe prin integrarea cunoştinţelor, obţinute pe parcursul realizării cercetării 

în tema aleasă; 

 să interpreteze aplicarea teoretico-practică a normelor din legislația muncii; 

 elaborarea tezei de doctor la un nivel  profesional; 

 capacitatea de a comunica coerent și de a explica profesional materia științifică-practică în contextul 

aplicării legislaţiei muncii. 

integrare: 

 să formuleze judecăţi în baza unor date incomplete în materia reglementării relațiilor de muncă; 

 să exteriorizeze capacităţi de formulare a concluziilor şi redarea esenţei problematicii abordate; 

 să studieze autonom şi să propună iniţiative de lege ferenda în domeniul legislației  muncii. 

 să propună modalități de aplicare în practică a propunerilor înaintate.  

 Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
a) competenţe transversale: 

 competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; 

 competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 

 utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 

 abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 

 cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 

b) competenţe specifice: 

 managementul cercetării ramurii dreptului muncii;  

 geneza conceptului - caracterizarea diferitor abordări și argumentarea lor în domeniul temei de cercetare; 

 analiza cadrului legal la nivel de ramură și compararea normelor cu legislația altor state; 

 soluționarea problemelor, studiilor de caz, situațiilor de conflict prin aplicarea propunerilor  înaintate, a 

diferitor metode și tehnici. 

 proiectarea strategică și operațională a dezvoltării materiei în tema de cercetare. 

 realizarea cercetărilor științifice în domeniul dreptului muncii. 



Reglementarea relaţiilor de muncă în contextul integrării europene 

Dr. ROMANDAŞ Nicolai 

 

Finalităţi de studii: 

la nivel de aplicare studenţii-doctoranzi vor: 

- confirma abilităţi în scrierea temelor de cercetare; 

- confirma cunoștințe profunde în domeniul dreptului muncii; 

- confirma deprinderi de interpretarea teoretico-practică a normelor din legislația muncii; 

-  însuși metodele și tehnicile de elaborare a tezei de doctor la un nivel  profesional; 

la nivel de integrare vor putea: 

- să abordeze științifică a ideilor referitoare la ramura dreptului muncii; 

- să abordeze problematica cercetării ştiinţifice privind relațiile de muncă în contextul integrării europene; 

- să  aplice profesional legislaţia muncii în situaţii noi şi imprevizibile; 

- să confirme abilitățile de cercetare  în materia documentării relaţiilor de muncă. 

1. Izvoarele dreptului muncii 

2. Convenţiile Organizaţiei internaţionale a muncii 

3. Raporturile juridice de muncă 

4. Principiile dreptului muncii 

5. Dreptul european al muncii 

Studiul individual pretins studentului-doctorand (subiecte): 

1. Comentariu științific privind statutul juridic al salariaților ca urmare a apariției raportului juridic de 

muncă. 

2. Leasingul de personal – noutate în legislația muncii. Comentariu științific privind efectele juridice   ce 

țin de relațiile de muncă ; 

3. Rolul şi importannţa actelor juridice ale  parteneraitului social în sfera muncii. 

4. Aplicabilitatea izvoarelor internaţionale în material dreptului muncii 

Strategii de predare-învăţare:  

-     studierea doctrinei de specialitate și a actelor normative;                                                                                            

- rezolvarea unor speţe; 

- susţinerea referatelor ; 

- propunerea unor teme ca aplicaţii ale rezultatelor teoretice expuse şi prezentarea lor în cadrul evaluărilor. 

Evaluare: 

1. Forme de evaluare (evaluare finală - examen) 

2. Metode de evaluare ( proiect, referat) 

Bibliografie selectivă: 

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 217-XII din 

28.07.1990, Tratate internaţionale, 1998, vol.1. 

2. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950. Ratificată 

prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1298-XIII din 24.07.97, Tratate internaţionale, 1998, vol. 1. 

3. Carta Socială Europeană Revizuită, ratificată parţial de Parlamentul RM prin Legea organică nr.484-

XV din 28.09.2001, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 130 din 26.10.200. 

4. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 87/1948 privind libertatea asocierii şi protecţia 

dreptului la organizaţie. Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 593-XIII din 26.09.1995. 

5. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 98/1949 privind aplicarea principiilor dreptului de 

organizare şi negociere colectivă. Ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 593-XIII din 26 

septembrie 1995. 

6. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

nr.1 din 18.08.1994. 

7. Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003, Monitorul 

Oficial al   Republicii Moldova,  nr. 159-162 din 29.07.2003.  

8. Legea patronatelor, nr. 976-XIV din 11.05.2000, MO al RM nr.141-143/1013 din 09.11.2000. 

9.  Legea Sindicatelor nr. 1129-XIV din 7.07. 2000, MO al R. Moldova nr. 130 din 13.10.2000. 

10. Memorandum de înţelegere între Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica 



Reglementarea relaţiilor de muncă în contextul integrării europene 

Dr. ROMANDAŞ Nicolai 

 

Moldova şi Organizaţia Internaţională a Muncii vizând Programul de ţară privind munca decentă 

pentru 2012-2015. 

Literatură de specialitate 

11. Athanasiu A., Dima L., Dreptul muncii, Editura All Beck, Bucureşti, 2005. 

12. Athanasiu A.,  Drept social соmраrаt, Buсurеşti, 1992. 

13. Avornic Gh., Aramă E., ş.a., Teoria generală a dreptului, Chişinău, 2004. 

14. Boişteanu E., Romandaş N., Dreptul muncii, Partea generală, Chişinău, 2012. 

15. Boişteanu E., Drumea I., Parteneriatul social în sfera muncii, Chişinău, 2012. 

16. Cornescu A., Dreptul sindical, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010. 

17. Drumea I., Rolul patronatelor în Republica Moldova, Chişinău, 2013. 

18. Negru T., Dreptul muncii, Chişinău, 2010. 

19. Romandaş N., Boişteanu E.,  Dreptul muncii (manual), Chişinău, 2007.  

20. Romandaş N., Boişteanu E.,  Dreptul muncii (manual), Chişinău, 2016. 

21. Romandaş N.,  Drept European al muncii, Chişinău, 2001. 

22. Ştefanescu I.T., Tratat de dreptul muncii, Bucuresti, 2007. 

23. Трудовое и социальное право зарубежных стран.  Э.Б. Френкель – Москва, 2002. 

24. Трудовое право России: Практикум. Под ред. И. К. Дмитриевой, А. М. Куренного – Москва: 

Юристъ, 2004. 

25. Трудовое право России. Учебник. Под редакцией Ю. П. Орловского и А. Ф. Нуртдинова – 

Москва: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008 

 

              

 

 

 

 


