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Prezentare generală

Înființată în anul 1959, la ceva mai mult de un deceniu de la fondarea
Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi şi
mai prestigioase facultăţi ale USM. Este o adevărată pepinieră de cadre juridice pentru
Republica Moldova şi autorităţile ei publice; or, majoritatea judecătorilor, procurorilor,
avocaţilor, notarilor, executorilor judecătorești sunt absolvenţi ai Facultăţii de Drept a
USM.
În prezent, curricula academică este realizată de către 26 profesori, 65
conferenţiari şi 105 lectori universitari, dintre care 16 doctori habilitaţi, 84 doctori şi
82 magiştri în drept. O bună parte din ei sunt profesionişti bine cunoscuţi exercitând
funcţii practice, precum: judecători, procurori, avocaţi, notari şi jurisconsulţi, în
companii şi în alte structuri de interes social sau comercial, fapt ce le permite să
contribuie semnificativ la formarea abilităţilor practice la studenţi. În fiecare an la
Facultatea de Drept, prin intermediul proiectelor internaţionale, sunt invitaţi profesori
din instituţii prestigioase de învățământ superior juridic din străinătate.
În cadrul facultății funcționează 5 departamente: Departamentul Drept
Public; Departamentul Drept Privat; Departamentul Drept Penal; Departamentul
Drept Internaţional şi European; Departamentul Drept Procedural.
În prezent la facultate îşi fac studiile 2092 studenţi, dintre care 1334 – cu
frecvenţă la zi şi 758 – cu frecvenţă redusă, 533 masteranzi şi 100 doctoranzi.
Studiile în cadrul specialităţii Drept se fac pe cicluri: Ciclul I – studii
superioare de Licenţă, Ciclul II – Masterat, Ciclul III – Doctorat.
Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 5 ani la învăţământ
cu frecvenţă redusă.

Oferta de admitere 2018
Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldova oferă
pentru anul 2018 posibilitatea înscrierii la concursul de admitere pentru următoarele
forme de studii:
 Studii de licență cu frecvență la zi (contract și buget);
 Studii de licență cu frecvență redusă (contract);
 Masterat (contract și buget)
Înscrierea la concurs se realizează în baza actelor fără susținerea examenelor de
admitere; sunt alocate locuri cu finanțare bugetară.
Înmatricularea cu finanţare bugetară se face în ordinea descrescătoare a
mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru
care se organizează concursul.
Taxa anuală pentru studii în bază de contract: 10 000 lei (studii de licență cu
frecvență la zi); 5 000 lei (studii de licență cu frecvență redusă), 11 000 lei (studii
de masterat). Taxa de studii poate fi achitată în rate.

Admiterea la studii de licență
Perioada de înscriere la concurs: 16.07.2018– 20.07.2018
Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa la
momentul depunerii actelor);
2. copia buletinului de identitate;
3. actul de studii, în original, cu anexă;
4. certificatul medical-tip (nr.086/e), eliberat în anul admiterii;
5. 4 fotografii 3x4 cm;
6. bon de înscriere, 50 de lei (se achită în contabilitatea USM la
momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău,
str. Al. Mateevici 60, blocul 4 al USM
Rezultatele admiterii: 25.07.2018.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel. 079702468, sau
accesa http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/.

Admiterea la studii de masterat
Perioada de înscriere la concurs: 2 iulie - 13 iulie, biroul 225 din blocul
central al USM (str. Al. Mateevici 60); 16 iulie – 24 iulie, birourile 137, 141, 145
din blocul central al USM (str. Al. Mateevici 60).
Programe de master oferite:
Programe de studii 90 de
Programe de studii 120 de
credite (pentru absolvenții facultăților
credite (pentru absolvenții altor
de drept):
facultăți):



Drept penal (90)
 Drept penal (120)
Drept public și guvernare
 Drept fiscal și vamal (120)
electronică (90)
 Dreptul relaţiilor de muncă şi
 Drept civil (90)
comerciale în afaceri 120)
 Dreptul muncii (90)
 Dreptul în afaceri (90)
 Proceduri judiciare civile (90)
 Drept internaţional (90)
 Proces penal şi
criminalistică (90)
 Drepturile omului (90)
 Dreptul relaţiilor de muncă şi
comerciale în afaceri (90)
 Drept fiscal și vamal (90)
Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
1. diploma de licenţă şi anexa;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
5. 6 fotografii, 3x4 cm;
6. extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în
câmpul muncii);
7. copia de pe certificatul de naştere al unuia din părinţi, pentru
cetăţenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai ţărilor baltice de naţionalitate
moldoveni (români);
8. bon de înscriere, 50 de lei (se achită în contabilitatea USM la
momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 60, blocul
central al USM.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel. 069955774,
sau accesa http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/.

Studenții noștri
Asociația Studenților în Drept (ASD) este o organizație de
autoguvernare studențească, care reprezintă o punte între administrația Facultății de
Drept și studenți, a cărei menire este de a facilita și a îmbogăți viața studentului de
la Drept cu diferite activități. Cei mai buni studenți de la facultate își unesc ideile și
forțele pentru a facilita procesul de instruire prin organizarea unei serii de
evenimente, printre care: întâlniri cu personalități marcante din domeniul juridic,
Public Speaking, stagii de practică, serate și, nu în ultimul rând, Autostrada de
Drept, ce reprezintă un schimb de experiență, organizat în fiecare semestru, între
Facultatea de Drept a USM și o serie de facultăți din universităţile din România:
București, Cluj, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu și altele. Prin intermediul
activităților organizate de ASD studenții au posibilitatea să socializeze, să creeze
legături și să învețe de la cei mai buni; or, personalităţile notorii din domeniu sunt
pentru ei exemple directe.

European Law Students’ Assosiation (ELSA - Moldova) – oferă piste
de dezvoltare personală şi profesională tinerilor jurişti. Viziunea pe care o
împărtăşesc membrii organizaţiei este: „O lume mai dreaptă, în care demnitatea
umană şi diversitatea culturală sunt respectate” - valori absolut necesare într-o
societate democratică. Scopul primordial al organizației este de a contribui la
educaţia juridică, de a stimula înţelegerea reciprocă şi munca în echipă şi, nu în
ultimul rând, de a promova responsabilitatea socială a studenţilor de la Drept şi a
tinerilor jurişti.

Asociaţia Publică „Clinica Juridică” este creată în scopul eficientizării
procesului de învățământ, constituind o alternativă inedită şi eficientă pentru
soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ juridic.
Asociația asigură studenţilor oportunităţi inedite de consolidare a cunoştinţelor
teoretice obţinute prin utilizarea metodelor creative, interactive, precum și
posibilitatea aplicării practice a cunoştinţelor prin oferirea asistenţei juridice
gratuite, care implică soluţionarea cazurilor reale, întocmirea actelor procesuale,
evoluarea în instanţele de judecată. Astfel, anual în cadrul Clinicii sunt instruiţi
aproximativ 30 de studenţi, circa 100 de persoane beneficiază de asistenţă juridică
gratuită, fiind reprezentate, în cazurile necesare, în instanţele de judecată.

Proiectul Erasmus+: Introducerea în Republica Moldova a metodelor de
învăţare bazate pe problema ,,Sporirea competitivităţii şi angajabilităţii
studenţilor”, fiind organizate mobilități ale studenților pentru universitățile din
Timişoara (România), Bretagne-Sud (Franţa), Granada (Spania).

Baza materială

Sala de conferință

Holul Facultății de Drept

Palatul Sporturilor

Lift pentru persoanele cu necesități speciale

Sală de curs

Căminele universitare

Bazinul

Casa de Cultură

Universitatea de Stat din Moldova deschide larg ușile pentru candidații
dornici de a se încadra în lumea misterioasă a cunoașterii.
Astăzi vi se oferă șansa sigură de a selecta traseul viitorului. În acest sens,
oportunitățile Facultății de Drept a USM, care stă pe poziții de lider în topul
facultăților de drept din țară, sunt multiple și diverse:


competență profesională a corpului didactic;



un proces de învățământ calitativ centrat pe student;



promovarea standardelor europene în instruire și educație;



excelență în cercetare;



infrastructură dezvoltată.
Finalitățile instruirii la facultatea noastră se dovedesc a fi apreciabile.

Mândria noastră sunt absolvenții ei care s-au afirmat ca personalități de seamă:
parlamentari, miniștri, diplomați etc.
Astfel, la întrebarea Ce facultate și ce specialitate să-mi aleg ? – stare de
incertitudine, răspunsul nostru este Facultatea de Drept a USM .
Sergiu Brînza
decanul Facultății de Drept a USM
doctor habilitat, profesor universitar
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