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CALENDARULUI UNIVERSITAR

Anul de 
studii

Activităţi didactice 
si de evaluare Stagii de 

practică
Vacante

Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară

I

septem brie -  
decem brie 

(16 săptăm âni)

februarie  -  
iunie 

(16 săptăm âni)
-

decem brie -  
ianuarie 

(2 săptăm âni)

Paşti 
(1 săptăm ână)

iunie -  
august 

(10 săptăm âni)

II
septem brie 

(2 săptăm âni)
-

septem brie - 
octom brie 

(5 săptăm âni)

decem brie — 
ianuarie 

(1 săptăm ână)
- -

PLANUL PROCESULUI DE STUDII PE SEMEST RE/ANI DE STUDII
Cod Denumirea unităţii de 

curs
Total
ore

Inclusiv ore Număr de 
ore pe 

tipuri de 
activităţi

Forma de 
evaluare

Nr.
credite

de
studiu

Contact
direct

Studiu
individu

al

C S

ANUL 1 de STUDII
SEMESTRUL 1

Discipline obligatorii
F.01.0.01.23 Raporturi juridice fiscale/ 

Fiscal legal relationships
180 48 132 32 16 E 6

F.01.0.02.23 Raporturi juridice 
vamale/
Customs legal 
relationships

150 44 106 28 16 E 5

F.01.0.03.23 Raporturi juridice 
financiare/ 
Financial legal 
relationships

120 36 84 24 12 E 4

F.01.0.04.23 Dreptul contenciosului 
administrativ/
Law administrative 
litigation

180 48 132 32 16 E 6

S.01.0.05.23 Calificarea infracţiunilor 
economice/
Qualification of 
economic crimes

150 44 106 28 16 E 5

F.01.0.06.41 Fiscalitate şi 
administrare fiscală/ 
Taxation and fiscal 
administration

120 36 84 24 12 E 4

Total discipline obligatorii 900 284 616 188 96 6E 30
2
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SEMESTRUL II
Discipline obli gatorii
S.02.0.07.23 Drept european al

contractelor
European Contract Law

180 48 132 32 16 E 6

S.02.0.08.11 Management strategic 
Strategic management

150 44 106 28 16 E 5

S.02.0.09.22 Managementul 
resurselor umane în 
sectorul public 
Human resource 
management in the 
public sector

120 36 84 24 12 E 4

Discipline optionale
S.02.A.10.23 Drept fiscal internaţional 

International fiscal law 180 48 132 32 16 E 6
S.02.A.10.23 Regimuri vamale 

Customs regimes
S.02.A.11.23 Drept public european 

European Public Law
150 44 106 28 16 E 5

S.02.A.11.23 Drept tarifar vamal 
Customs Tariff Law

S.02.A.12.23 Dreptul colectivităţilor
teritoriale
Law of territorial
communities 120 36 84 24 12 E 4

S.02.A.12.23 Raporturi juridice 
bancare
Legal relationship 
banking

Total discipline obligatorii şi opţionale 900 284 616 188 96 6E 30
Total pe anul I de studii 1800 568 1232 376 192 12E 60

ANUL II de STUDII
SEMESTRUL III

Discipline obli gatorii
F.03.0 .13.21 Metodologia şi etica 

cercetării în domeniul de 
specializare/
Research methodology 
and ethics on 
specialization field

150 24 126 16 8 E 5

S.03.0 .14.23 Stagiul de practică/ 
Internship

210 - 210 - “ E 7

S.03.0 .15.23 Teza de master/ 
Master thesis

540 - 540 - - E 18

Total pe anul II de studii 900 24 876 16 8 3E 30
TOTAL GENERAL pe anii de studii 2700 592 2108 392 200 15E 90

3
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STAGIILE DE PRACTICA

Stagiile de practică Sem. Durata 
nr. săpt.

Perioada Număr de credite

1. Stagiul de practică 
Internship

III 5
Septembrie - 

Octombrie
7

FORMA DE EVALUARE FINALA A STUDIILOR
Nr. crt. Denumirea activităţii Perioada

1.
Susţinerea tezei de master/ 
Defending the master's thesis /

Sem. Ill, Ianuarie

UNITA1□LE DE CURS/MODULELE LA LIBERA ALEGERE

Cod

Denumire a 
unitătii de 

curs / 
modulului

Număr de ore Număr de ore pe tipuri de 
activităţi Forma

de
evaluare

Nr.
EC
TSTotal Contact

direct
Studiu

individual Curs Seminar Practice/ 
de laborator

Anul de studii 1/ Semestru 1
S.01.L.07.32 Limbi 

moderne 
de afaceri / 
Foreign 

languages 
for business

150 32 118 20 12 E 5

Anul de studii 1/ Semestru II
S.02.L.14.32 Limbi 

moderne 
de afaceri / 
Foreign 

languages 
for
business

150 32 118 20 12 E 5

4
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MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

Cod Denumirea activităţii didactice 
continuă

Total ore
Număr de ore 
pe tipuri de 

activităţi

Fo
rm

a 
de 

ev
al

ua
re

Nr
. 

pu
nc

te
 

cr
ed

ite

To
ta

l

C
on

ta
ct

di
re

ct

St
ud

iu
in

di
vi

du
al

C
ur

s

S
em

in
ar

La
bo

ra
to

r/
P

ra
ct

ic
e

Semestrul 1
F.01.0.01 Pedagogie generală 240 60 180 32 28 - E 8
F.01.0.02 Teoria şi metodologia curriculumului 120 30 90 16 14 - E 4
F.01.0.03 Psihologia educaţiei 120 30 90 16 14 - E 4
S.01.0.04 Teoria si metodologia instruirii 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0.05 Teoria si metodologia evaluării 120 35 85 15 20 - E 4
S.01.0.06 Management educaţional 90 30 60 15 15 - E 3
S.01.0.07 Comunicare educaţională 90 30 60 15 15 - E 3

Semestrul II
S.02.0.08 Practica pedagogică 900 - 900 - - 900 E 30

TOTAL 1800 250 1550 124 126 900 8E 60

MATRICEA COREL 
ÎN CADRUL PRl

ARII FINALI" 
DGRAMULU

rAŢILOF 
CU CE

*  DE STUDIU Şl A COMPETENŢELOR FORMATE 
LE ALE UNITĂŢILOR DE CURS/MODULELOR

Unitatea de curs

Codul 
unităţii de 

curs/modulu 
lui

Nr.
ECTS

Finalităi i de studiu {prezentate în Nota explicativă)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D iscipline obligatorii P rofesionale/ Professional
T ransversale/

Transversal
Raporturi juridice fiscale/ 
Fiscal legal relationships

F.01.0 .01.23 6 + + + + + + + + +

Raporturi juridice 
vamale/
Customs legal 
relationships

F.01.0.02.23 5
+ + + + + + + + +

Raporturi juridice 
financiare/ 
Financial legal 
relationships

F.01.0.03.23 4

+ + + + + +

Dreptul contenciosului 
administrativ/
Law administrative 
litigation

F.01.0.04.23 6
+ + + + + + +

Calificarea infracţiunilor 
economice/
Qualification of 
economic crimes

S.01.0.05.23 5
+ + + + + +

Fiscalitate şi 
administrare fiscală/

F.01.0.06.41 4
+ + + +

5
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Taxation and fiscal 
administration
Drept european al 
contractelor
European Contract Law

S.02.0.07.23 6
+ + + + +

Management strategic 
Strategic management

S.02.0.08.11 5 + + + +

Managementul 
resurselor umane în 
sectorul public 
Human resource 
management in the 
public sector

S.02.0.09.22 4

+ + + + +

Metodologia şi etica 
cercetării în domeniul de 
specializare/
Research methodology 
and ethics on 
specialization field

F.03.0.13.21 5

+ + +

D iscipline opţionale

Drept fiscal internaţional 
International fiscal law

S.02.A. 10.23 6 + + +

Regimuri vamale 
Customs regimes

S.02. A. 10.23 6 + + + + + +

Drept public european 
European Public Law

S.02. A. 11.23 5 ' +

Drept tarifar vamal 
Customs Tariff Law

S.02.A.11.23 5
+ + + + + +

Dreptul colectivităţilor
teritoriale
Law of territorial
communities

S.02.A .12.23 4

+ + + + + + + +

Raporturi juridice 
bancare
Legal relationship 
banking

S.02.A .12.23 4
+ + + + +

Stagiul de practică/ 
Internship

S.03.0.16.23 7 + + + + + + +

Teza de master/ 
Master thesis

S.03.0.17.23 18 + + + + + + +

LISTA FINALITĂŢILOR DE STUDIU Şl A COMPETENŢELOR.

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutul unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea adecvată 
a activităţilor de predare - învăţare - cercetare - evaluare. La finalizarea stud iilo r masterandul va fi 
competent:

1. Utilizarea cadrului legal financiar-fiscal la nivel aprofundat în im plem entarea acte lor şi proceselor, 
inclusiv şi procedurilor contencioase;

6
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2 . Să utilizeze cunoştinţe le prin interpretarea unor situaţii noi în contexte mai largi ale cadrului legal de 
natură financiar-fiscală;

3. Să utilizeze aparatul conceptual şi m etodologic integrat din cadrul ob liga ţiilo r financiar-fiscale, în 
condiţiile de inform are incom pletă pentru a rezolva problem ele teoretice şi practice;

4. Să utilizeze criteriile şi m etodele de evaluare nuanţate şi pertinente, în procesul form ulării concluziilor 
şi fundam entarea deciz iilor em ise prin actele şi operaţiunile financiar-fiscale;

5. E laborarea pro iecte lor profesiona le şi/sau de cercetare a practicii jud ic ia re  naţionale şi europene, în 
utilizarea inovativă a spectrului varia t in terpretativ ale norm elor ju rid ice  financiar-fiscale;

6. Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonom ie şi independenţă 
profesională;

7. Asum area responsab ilită ţilo r de conducere în em iterea actelor şi efectuarea acţiunilor financiar- 
fiscale, în activ ităţile profesionale sau, în structurile organizatorice publice sau private;

8. Să dem onstreze responsabilităţi şi abilităţi, în realizarea conducerii activ ită ţilor de grup;

9. Să realizeze organizarea grupului în cadrul com unicării scrise, verbale, atât în limba de stat, dar şi 
într-o limbă de circu la ţie  internaţională, celei ce vizează com unicarea nonverbală, în cadrul sarcinilor 
profesionale;

10. Să realizeze autocontro lu l şi analiza critică a propriei activităţi profesionale, în procesul de învăţare 
şi previziunea necesităţilo r de form are profesională.

NOTA EXPLICATIVĂ

1. Descrierea programului de masterat. Profilul programului de masterat: Programul de masterat Drept 

financiar-fiscal se înscrie în domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04 Business, Administrare şi Drept, 

domeniului general de studiu 042. Drept, domeniului de formare profesională 0421. Drept, şi este în corespundere 

cu Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin HG 

nr. 482 din 28.06.2017. Caracteristicile-cheie ale programului de masterat Drept financiar-fiscal sunt: Forma de 

organizare: învăţământul cu frecvenţă; durata studiilor: 1,5 ani la învăţământul cu frecvenţă; credite de studii: 90 

credite ECTS. La studiile de masterat la programul Drept financiar-fiscal se pot înscrie: deţinătorii diplomei de licenţă 

sau un act echivalent de studii, diplomă de studii superioare. Limba de studiu la programul de masterat este română 

sau rusă. De unde rezultă ca precondiţii: la programul de maşter cunoaşterea limbii română şi rusă nivel avansat. 

Absolvenţii programului de maşter se certifică prin: Diplomă de maşter în drept, iar titlul obţinut este de: maşter în 

drept.

2. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele asigurate de programul de masterat. Concepţia dezvoltării 

specialistului la programul de masterat Drept financiar-fiscal rezidă în dezvoltarea generală şi specifică necesare 

pentru activitatea profesională de angajaţi cu profunde cunoştinţe în sfera juridică de natură financiară, fiscală şi

7
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contracararea delictelor economico-financiare, fiscale şi bancare, fiind imperioasă în noile realităţi economice din 

Republica Moldova. Beneficiarii programului de masterat Drept financiar-fiscal vor acumula cunoştinţe temeinice 

privind orientarea spre rezolvarea de probleme în următoarele direcţii principale, în care îşi vor dezvolta abilităţi 

specializate pentru soluţionarea problemelor în cadrul raporturilor juridice: financiare, fiscale, bancare, vamale şi 

studiul infracţiunilor în sfera financiar-bancară şi fiscal-vamală al afacerilor, creând premise sigure de integrare 

socio-profesionale de succes, a persoanelor specializate în domeniul menţionat. Absolvenţii programului de masterat 

vor demonstra competenţe profesionale corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii, precum şi transversale prin 

gestionarea situaţiilor de muncă complexe, imprevizibile şi care reclamă abordări strategice pertinente, prin 

asumarea de responsabilităţi în implementarea cunoştinţelor teoretico-practice atât individual, cât şi în grup, fiind 

acumulate la disciplinele de management strategic, administrarea fiscală şi managementul resurselor umane în 

sectorul public.

3. Obiectivele programului de masterat, inclusiv corespunderea acestora misiunii universităţii. In conformitate 

cu misiunea şi obiectivele strategice ale ASEM, stipulate în Carta ASEM, Statutul ASEM, Strategia de dezvoltare al 

ASEM pentru perioada 2018-2022, Strategi a de internaţionalizare al ASEM pe perioada 2018-2023, alte acte 

importante întru organizarea procesului de învăţământ, programul de maşter (de profesionalizare) este orientat spre 

generarea de cunoştinţe avansate/temeinice din domeniul general de studii 042. Drept, totodată, respectând tradiţiile 

instituţionale în domeniul economic, promovând valorile ştiinţifice, culturale naţionale şi universale. Scopul şi 

obiectivele programul de maşter are ca finalitate formarea specialişti/cercetători profesionişti şi competitivi în 

domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04 Business, Administrare şi Drept, care sunt reflectate prin 

disciplinele juridice, business strategic şi administrare fiscală şi financiară. în acest context, respectivul program de 

formare profesională are drept obiectiv major să formeze personalităţi integre şi competente profesional, pentru a 

face faţă cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă locale şi internaţionale, care vor:

• Conştientiza importanţa practicării unor activităţi eficiente şi eficace în viaţa profesională şi cea cotidiană;

• Forma şi dezvolta competenţele necesare pentru autorealizare şi obţinerea succesului în activitatea 

profesională;

• Acumula un stoc de cunoştinţe şi crea valoare academică adăugată în domeniul dreptului financiar-fiscal, 

care va servi drept bază pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Totodată, programul va dezvolta la studenţi următoarele competenţe - cheie generice: competenţa de 

rezolvare a problemelor; spirit de iniţiativă şi antreprenorial; gândire critică şi strategică; competenţa de muncă în 

echipă; competenţa de învăţare; creativitate; competenţa de comunicare utilizând şi o limbă străină; competenţa de 

operare cu tehnologia informatică; înţelegere pentru culturile şi obiceiurile altor popoare.

Pentru a realiza cu succes această ofertă educaţională, în ASEM este creat un mediu educaţional plăcut, 

calitativ şi productiv, centrat pe student, care se bazează pe următoarele principii de organizare a formării:

• Crearea unui mediu de învăţare autentic, apropiat de mediul afacerilor şi relevant intereselor persoanei, 

pentru realizarea obiectivelor proiectate: însuşirea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi de competenţe 

personale, sociale şi profesionale;
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• îmbinarea aspectelor de natură teoretică cu cultivarea unor abilităţi legate de realităţile activităţilor din 

domeniul financiar-fiscal;

• Structurarea demersurilor educaţionale pe concepţia "învaţă acţionând” şi dezvoltarea unor dexterităţi de 

ordin practic;

• Valorificarea unor tehnici moderne de instruire, inclusiv de dezvoltare a creativităţii.

4. Racordarea programului de masterat şi a conţinuturilor din Planul de învăţământ la tendinţele 

internaţionale din domeniu. Planul de învăţământ la programul de maşter Drept financiar-fiscal la domeniul general 

de studii 042. Drept este racordat la recomandările Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED-F 2013), 

elaborate de Comisia europeană, Standardele şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al 

învăţământului Superior (ESG), 2015, prin implementarea componentelor: temporală, formativă, de acumulare şi de 

evaluare prevăzute în Planul-cadru pentru studii superioare de licenţă (ciclul I), de maşter (ciclul II) şi integrat, 

aprobat prin Ordinul MECC nr.120 din 10.02.2020.

5. Evaluarea aşteptărilor sectorului economic şi social (studierea cerinţelor Cadrului Naţional al Calificărilor.

La elaborarea programului de masterat Drept financiar-fiscal au fost efectuată studierea fişelor de posturi din 

instituţiile potenţial angajatoare, evaluarea studenţilor licenţiaţi şi a pieţei forţei de muncă prin metoda chestionarelor 

privind demararea procesului educaţional la un asemenea program de masterat care este conceput la joncţiunea 

ramurilor juridice şi cele economice, coincident cu domeniul fundamental al ştiinţei, culturii şi tehnicii 04 Business, 

Administrare şi Drept, ceea ce este reflectat prin disciplinele economice precum: administrarea fiscală, management 

strategic şi managementul resurselor umane în sectorul public. Prin această simbioză competenţele transversale au 

ca finalitate pregătirea corpului de conducători de subdiviziuni în domeniul financiar-fiscal şi contracararea delictelor 

în acest domeniu.

6. Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de masterat (angajatori, profesori, 

absolvenţi, studenţi etc.). La elaborarea programului de maşter Drept financiar-fiscal, procesul de consultare la 

ciclul II maşter s-a realizat atât în format letric (scris pe hârtie) în cadrul stagiului de practică de maşter, prin 

completarea chestionarelor de evaluare a competenţelor practice ale masteranzilor, cât şi în formă participativă, în 

timpul examenelor curente şi susţinerii publice a tezei de maşter. De asemenea, s-a efectuat: analiza documentelor 

normative şi reglatoare cu referire la procesele educaţionale în învăţământul superior; analiza prealabilă referitoare 

la nevoile specifice exprimate de clienţi, beneficiari şi parteneri (cadre ştiinţifico-didactice, absolvenţi, studenţi şi 

firme sau organizaţii interesate); analiza celor mai noi direcţii de dezvoltare în domeniul de formare; analiza 

comparativă a planurilor de studii pe baza unor modele de la universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate 

(România, Rusia, Franţa, Germania, etc.); analiza metodologiilor specifice actuale de predare în domeniu; analiza şi 

evaluarea prealabilă a propunerilor venite din partea unor specialişti externi/studenţi; analiza neconformităţilor 

constatate pe parcursul anilor universitari precedenţi.

7. Relevanţa programului de masterat pentru piaţa forţei de muncă. Absolvenţii programului de masterat vor 

putea activa în viitor în calitate de jurisconsulţi, manager, sau funcţionar al administraţiei publice centrale şi locale. 

Pe lângă sectorul public, cel privat oferă o perspectivă şi mai mare prin angajarea acestora în posturile de 

jurisconsulţi în domeniul subdiviziunilor juridice şi manageri ai societăţilor comerciale, participând la procesul de



ASEM. Plan de învăţământ. Programul de maşter: Dreptfînanciar-fiscal I 2021

reajustare structurală a subdiviziunilor organizatorice şi a activităţilor desfăşurate de aceasta în sensul asigurării unei 

mai bune organizări a activităţii instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor. Ulterior aceştia se vor ocupa de aplicarea 

nemijlocită a cunoştinţelor în sfera dreptului, specializaţi în domeniul financiar-fiscal şi vamal în cadrul următoarelor 

unităţi: instituţii ale administraţiei publice centrale reprezentative, executive şi alte instituţii publice ale statului; lucru 

în organele procuraturii, instanţelor judiciare, avocatură în bază de licenţă, notariate şi alte organe de ocrotire a 

normelor de drept; lucru în organele Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului vamal, Ministerului Afacerilor Interne şi al 

Serviciului de Informaţii şi Securitate; specialişti în cadrul ministerelor, Băncii Naţionale a Moldovei şi al băncilor 

comerciale, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; instituţii financiare nebancare şi de microcreditare, jurisconsulţi şi 

conducători la întreprinderile de stat, municipale şi societăţi comerciale; jurisconsulţi şi conducători la companiile 

rezidente ale Republicii Moldova şi cele nerezidente; companii şi firme naţionale şi transnaţionale importatoare şi 

exportatoare de bunuri şi servicii, administratori al societăţilor comerciale specializaţi în comerţ internaţional cu 

mărfuri şi servicii; societăţi comerciale de brokeraj, întreprinderi, instituţii, organizaţii publice şi private în sfera 

importului exportului; jurisconsulţi în companiile ce activează în sfera valorilor mobiliare; jurisconsulţi la companii de 

Consulting şi audit la nivel naţional şi internaţional; instituţii deliberative şi executive ale administraţiei publice locale 

la diferite niveluri; institut de cercetări ştiinţifice de profil juridic şi economic; organizaţii şi centre de cercetare: publice 

şi private; asociaţii şi instituţii publice; în activitatea didactică, ştiinţifică şi pedagogică.

8. Posibilităţile de angajare a absolvenţilor. Absolvenţii programului de maşter Drept financiar-fiscal se pot 

realiza prin prisma abilităţilor obţinute în procesul de studiu pe toate palierele de dezvoltare a jurisprudenţei 

Republicii Moldova. Ei sunt pregătiţi pentru a deţine titlul de maşter în drept, fiind încadrat în clasificatorul ocupaţiilor 

din Republica Moldova, cod 261.specialist în domeniul juridic, conform Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, nr. 22 din 03.03.2014 „Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova 

(CORM 006-14)”. Realizarea eficientă a obiectivelor programului de masterat le permite absolvenţilor posibilităţi de 

angajare a absolvenţilor în cadrul:

• barourilor de avocatură (birouri individuale);

• instanţelor judiciare;

• procuraturii;

• brokerilor vamali;

• instituţiilor publice centrale şi celor specializate precum Serviciul Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Comisiei 

Naţionale a Pieţii Financiare, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, etc.;

• jurisconsulţi la întreprinderi şi organizaţii de producere şi prestărilor de servicii;

• întreprinderilor, organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor: financiar, fiscale, 

companiilor de brokeraj vamal şi instituţiilor financiar-bancare;

• organizaţii financiar-fiscale private inclusiv cele financiar non-bancare şi microcreditare;

• alte instituţii publice, guvernamental-naţionale, internaţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii 

care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor financiar-fiscale şi 

vamale publice sau private ocrotite de actele legislative şi normative în vigoare.
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9. Accesul la studii a titularilor de diplome obţinute după finalizarea respectivului program de masterat.

Competenţele, deprinderile şi cunoştinţele dobândite pe parcursul studiilor la programele de masterat (nivelul 7 

ISCED) pot fi aprofundate prin continuarea studiilor la doctorat (nivelul 8 ISCED), asigurându-se educaţia şi 

dezvoltarea profesională continuă a absolvenţilor, în concordanţă cu nevoile societăţii manifestate pe piaţa forţei de 

muncă.

E laborat şi validat 
D epartam entul D rep t -
„ 3  - t  ” i 'n S L  - l-  A f  2021
Proces verbal N r. ______
Ş ef departam ent, 
dr., conf.jf;iiv .,

f c ^ A lexandru
A R M E A N IC

A vizat
C onsiliu l C oordonato r al Şcolii 
M asterale « ^

„ J ¥ n aAuă e  2021
Proces v e rb a rN r. ,rţT~
D irector, 
dr., conf. univ.,

Angola C A SIA N
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