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Fii sigur de viitorul tău

Specialitatea „Drept”
Vei  studia:
• Drept constituţional şi drept administrativ  
• Drept civil şi drept procesual civil
• Drept penal, drept procesual penal şi criminalistică
• Drept contravenţional
• Drept vamal
• Drept internaţional 
• Dreptul muncii 
• Dreptul familiei 
• Drept fiscal
• Dreptul afacerilor.

După absolvire te poţi angaja în calitate de: 
• Ofițer de urmărire penală
• Expert judiciar
• Jurist
• Avocat parlamentar
• Inspector fiscal de stat
• Inspector vamal
• Judecător
• Judecător - asistent al Curții Constituționale
• Procuror
• Avocat
• Avocat parlamentar
• Notar
• Registrator
 
Sau poţi să urmezi studiile la Ciclul II Master.



Procesul de instruire la facultate se realizează con-
form celor mai înalte standarde internaţionale. În 
prezent  la facultate funcţionează  9 catedre:

• Teoria şi Istoria Dreptului;
• Drept Constituţional şi Administrativ;
• Drept Civil;
• Drept Procesual Civil;
• Drept Penal şi Criminologie;
• Drept Procesual Penal şi  Criminalistică;
• Drept al Antreprenoriatului;
• Drept Internaţional şi Dreptul Relaţiilor Eco-

nomice Externe;
• Dreptul Muncii.

Pe lângă facultate activează Biroul de Avocaţi, Cli-
nica Juridică şi Biroul Notarial.

La Catedra de  Drept  Procesual Penal şi 
Criminalistică funcţionează Laboratorul de 
Criminalistică, unde studenţii ghidaţi de profesori  
pot elabora diverse cercetări şi lucrări practice în 
domeniu. 

La dispoziţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea 
de Drept  sunt blocurile de studii din campusul  cen-
tral al Universităţii de Stat din  Moldova, cu săli de 
curs amenajate în stil modern, bibliotecă cu o bogată 
colecţie de carte de specialitate  şi mai multe săli de 
calculatoare interconectate la reţeaua Internet.

Într-o societate în permanentă schimbare 
cunoaşterea legislaţiei este o condiţie sine qua non. 
În acest sens dreptul este o specialitate care oferă 
cunoştinţe temeinice teoretice şi practice despre me-
canismele funcţionării dreptului.

Misiunea facultăţii este de a forma specialişti de 
înaltă calificare şi de a crea premize sigure de in-
tegrare socio-profesională de succes a persoanelor 
specializate în sistemul de drept din Republica Mol-
dova.  

Totodată facultatea îşi propune dezvoltarea 
abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, 
pregătirea specialiştilor  în scopul investigării proble-
melor contradictorii din jurisprudenţă.  Instruirea la 
Facultate asigură  condiţii de dezvoltare multilaterală 
a viitorilor  specialişti, formarea  poziţiei civice şi di-
mensiunii etice a personalităţii. 

Vrei sa devii 
un avocat de succes? Cunoaşte-ţi drepturile Fii lider


