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Ciclul I, studii superioare de licență 
Specialitatea: 0400.1 Administrație publică 

Denumirea unității de curs/ modulului Tematica propusă 
Învățământ cu frecvență Învățământ cu frecvență redusă 

Teoria generală a dreptului 
Elena Botnari, conf.univ., dr. 

1. Corelația sistemului dreptului și sistemului legislației. 
2. Conexiunile între stat și drept. 
3. Tehnica de elaborare a actului normativ. 

 

Drept constituţional şi instituţii 
politice 

Mihaela Krugliţki, asist. univ. 

1. Principalele mecanisme juridice de înfăptuire a statului de drept. 
2. Organizarea administrativă a teritoriului statului. 
3. Controlul parlamentar. 
4. Statutul juridic al deputatului. 

 

Teoria administraţiei publice 
Vladimir Rusu, asist. univ. 

1. Modernizarea administraţiei publice în contextul integrării europene 
2. Relațiile administrației publice cu puterea politică  

Drept internaţional public 
Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Mecanisme de protecţie a drepturilor omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite. 
2. Regimul juridic al Dunării în dreptul internațional. 
3. Probleme actuale în materia elaborării și aplicării tratatelor internaționale. 
4. Instituția azilului în dreptul internațional public. 
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Drept administrativ I 
Vladimir Rusu, asist. univ. 

1. Procedura de adoptare a actelor administrative 
2. Principiile procedurii de contencios administrativ 
3. Anularea şi încetarea efectelor juridice ale actelor administrative individuale 

 

Drept civil 
Corneliu Vrabie, conf. univ., dr. 

1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. 
2. Atributele de identificare ale persoanei fizice. 
3. Nulitatea actului juridic civil. 
4. Persoanele juridice de drept public. 
5. Proprietatea publică. 
6. Contractul de locațiune. 
7. Moștenirea legală. 
8. Moștenirea testamentară. 

 

Drept penal 
Mariana Spatari, conf. univ., dr. 

1. Instituția reabilitării în dreptul penal: aspecte de drept comparat. 
2. Latura subiectivă a infracțiunii ca element al componenței de infracțiune. 
3. Analiza juridico-penală a traficului de influență. 
4. Falsul în acte publice: aspecte juridico-penale. 

 

Drept instituţional al Uniunii 
Europene 

Victoria Ţarălungă, conf. univ., dr. 

1. Consiliul în calitate de instituție a Uniunii Europene. 
2. Colaborarea Republicii Moldova cu organele monetare ale Uniunii Europene. 
3. Agențiile Uniunii Europene: obiective, realizări, perspective. 
4. Colaborarea instituţiilor în exercitarea funcției legislative a Uniunii Europene. 

 

Drept administrativ II 
Vladimir Rusu, asist. univ. 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Controlul constituționalității decretelor prezidențiale. 
2. Actele normative emise de Guvern. 
3. Proceduri de răspundere administrativă a alesului local. 

 

1. Contractele administrative în activitatea administrației publice locale. 
2. Procedura de contencios administrativ în materia actului individual. 
3. Regimul juridic aplicabil funcției publice la nivel local. 
4. Angajarea răspunderii administrației desconcentrate. 
5. Pregătirea profesională a funcționarilor publici în Republica Moldova în perspectiva 

modernizării administrației statului. 
6. Patrimoniul administrației publice în localitățile din stânga Nistrului.Organizarea 

administrației publice locale în Transnistria și Gagauz-Yeri: studiu comparat 
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Drept financiar şi fiscal 
Cristina Craevscaia-Derenova, asist. univ. 

1. Gestiunea datoriei de stat și împrumuturilor publice în Republica Moldova. 
2. Particularitățile impozitului pe venit în Republica Moldova. 
3. Locul și rolul contribuțiilor de asigurări sociale în sistemul bugetar al Republicii Moldova. 
4. Principiile clasice și contemporane ale impozitării. 
5. Mecanismul administrării veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat. 

 

Dreptul familiei şi stare civilă 
Veaceslav Pînzari, conf. univ., dr. 

Ludmila Țaranu, lect. univ., dr. 

1. Organizarea activității organelor de stare civilă în Republica Moldova. 
2. Condițiile de formă la căsătorie. 
3. Desfacerea căsătoriei pe cale administrativă. 
4. Procedura de înregistrare a nașterii. 
5. Procedura întocmirii actelor de stare civilă. 
6. Registrele de stare civilă – instrumente fundamentale privind fixarea actelor de stare civilă. 
7. Acţiunile de stare civilă – semnificaţie teoretică şi valoare aplicativă. 
8. Mecanisme privind înregistrarea faptelor juridice de stare civilă ale cetăţenilor străini şi 

apatrizilor. 
9. Aspecte privind schimbarea identității de gen a persoanei fizice în Republica Moldova. 

 

Drept informaţional 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Regimul juridic al informației interceptate și publicate cu privire la demnitarii și 
funcționarilor publici în Republica Moldova. 

2. Efectele e-transformării guvernării în Republica Moldova: riscuri și beneficii. 
3. Circulația electronică a documentelor în activitatea organelor administrației publice naționale. 
4. Sistemul informațional automatizat de administrare teritorială la nivelul APL. 
5. Organizarea administrativ-informațională a Republicii Moldova. 

 

Drept contravenţional 
Vladimir Rusu, asist. univ. 

1. Analiza contravențională a legitimei apărări. 
2. Reținerea în procesul contravențional. 
3. Faza de constatare a faptei contravenționale. 

 

Dreptul muncii 
Eduard Boişteanu, prof. univ., dr.hab. 

1. Piaţa muncii şi rolul statului în relaţiile de muncă. 
2. Formarea profesională a funcţionarilor publici. 
3. Modificarea şi suspendarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. 
4. Eliberarea şi destituirea funcţionarilor publici. 
5. Procedura încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. 

 

Controlul actului administrativ 1. Rolul și importanta Cancelariei de stat în materia controlului de legalitate și oportunitate.  
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Ion Buzinschi, lect. univ. 2. Competențele de control și delimitarea acestora la organizarea organelor de control. 
3. Registrul de stat al actelor locale: analiză comparativă. 
4. Valorificarea constatărilor controlului actelor administrative. 
5. Natura juridică a controlului administrativ. 
6. Formele de control administrativ: esența și importanța. 

Drept procesual civil 
Tatiana Cruglițchi, lect. sup. univ. 

1. Participarea în procesul civil a organelor autorităților publice. 
2. Procedura prealabilă în contenciosul administrative. 
3. Procedura în fața instanței de contencios administrativ. 
4. Hotărîrea instanței de contencios administrativ. 

 

Dreptul protecţiei sociale 
Ina Odinokaia, conf.univ., dr. 

1. Structura și organizarea sistemului de asigurare medicală obligatorie al Republicii Moldova. 
2. Rolul Casei Naționale de Asigurări Sociale în promovarea politicilor din domeniul sistemului 

public de asigurări sociale. 
3. Analiza reglementărilor privind protecția socială a funcționarilor publici. 
4. Protecția socială a copiilor prin intermediul serviciilor de asistență parentală profesionistă. 
5. Atribuțiile administației publice locale în acordarea serviciilor și prestațiilor sociale. 

 

Răspunderea juridică a 
funcţionarului public 

Anatolie Faigher, conf. univ., dr. 

1. Răspunderea penală pentru neglijența în serviciu. 
2. Răspunderea penală pentru coruperea activă. 
3. Răspunderea penală pentru traficul de influență. 
4. Răspunderea juridică a funcționarului public pentru coruperea pasivă. 

 

E-service în Administraţia Publică 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Reingineria serviciilor publice și a proceselor operaționale la nivel guvernamental. 
2. Portaluri de servicii publice în Republica Moldova - particularități  naționale. 
3. MCloud – platforma tehnologică guvernamentală comună: provocare și bunele practici în 

domeniu. 
4. MPay – serviciul guvernamental de plăți electronice. 
5. MLog – serviciul electronic guvernamental de jurnalizare. 
6. MPass – serviciul electronic guvernamental de autentificare și control. 
7. MSign – serviciul electronic guvernamental de semnătură electronică. 

 

Urbanism şi amenajarea 
teritoriului 

Ion Dănoi, conf. univ., dr. 

1. Urbanismul și amenajarea teritoriului în 
Uniunea Europeană. 

2. Particularitățile elaborării documentației 
_  
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de urbanism si amenajarea teritoriului. 

Drept funciar şi publicitate 
imobiliară 

Ion Dănoi, conf. univ., dr. 
_ 

1. Sistemul organelor cadastrale în Republica 
Moldova. 

2. Administrarea terenurilor proprietate publică. 
3. Regimul juridic al înscrierilor în registrul 

bunurilor imobile. 
4. Administrarea procedurii de formare și 

înregistrare a bunurilor imobile. 
5. Administrarea procedurii de transmitere, 

schimbare a destinației și schimb de terenuri. 

 

Drept vamal 
Ruslan Grigoraş, asist. univ. 

1. Condițiile și procedura perfectării actelor vamale. 
2. Direcțiile și prioritățile colaborării internaționale vamale.  

Managementul achiziţiilor publice 
Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Rolul și importanța practică a achizițiilor de valoare mică. 
2. Elemente de fraudă în cadrul procedurilor de achiziție publică. 
3. Controlul ex-post. 
4. Analiza planificării contractelor de achiziție publică: particularități și riscuri. 
5. Criterii de selectare a procedurii de achiziție publică în raport cu necesitățile de asigurare 

materială a administrației publice. 
6. Instrumente de ordonare a ofertanților în procesul de gestionare a procedurii de achiziție 

publică. 

 

Administraţia publică centrală 
Mihaela Krugliţki, asist. univ. 

1. Raporturile între legislativ și executiv în statele moderne. 
2. Specificul mandatului șefului de stat. 
3. Locul și rolul Cancelariei de Stat în cadrul administrației publice. 
4. Răspunderea șefului de stat. 
5. Delegarea legislativă. 

 

Administraţia publică locală 
Vladimir Rusu, asist. univ. 

1. Dezvoltarea descentralizării administrative în Republica Moldova. 
2. Organizarea și funcționarea consiliilor locale. 
3. Actele administrative emise de autoritățile publice locale. 
4. Primăria şi statutul personalului primăriei. 
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5. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălți. 

Contracte administrative 
Valentin Cazacu, lect. univ., dr. 

1. Analiza contractului de parteneriat public-privat. 
2. Reglementarea juridică a contractului de concesiune. 
3. Analiza organizării și desfășurării procedurii de atribuire a contractelor administrative. 
4. Analiza și particularitățile contractelor de achiziții publice sectoriale. 
5. Analiza remediilor și a căilor de atac în litigiile privind contractele administrative. 

 

Tehnici de elaborare a 
documentelor administrative 

Ion Buzinschi, lect. univ. 

1. Formele de sistematizare a documentelor administrative. 
2. Soluții software de automatizare a generării documentelor administrative. 
3. Tipuri și formate de documente administrative în activitatea administrației publice din 

Republica Moldova. 
4. Mecanisme de generare a documentelor administrative în baza datelor din resursele 

informaționale de stat în Republica Moldova. 

 

Reglementarea juridică a activităţii 
de întreprinzător 

Cristina Craevscaia-Derenova, asist. univ. 
_ 

1. Întreprinderile de stat şi întreprinderile 
municipale – forme de organizare  juridică a 
activităţii de întreprinzător. 

2. Antreprenoriatul social în Republica Moldova. 

 

 
 


