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Sem.I Sem.II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară
1 Anul I 15 10 2 2 5 3 1 10
2 Anul II 15 2
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1.           2.           3.           4.           5.           6.          
 

7.           8.          
 

9.           10.        

F01O01 Individualizarea răspunderii și pedepsei penale 150 45 105 2 1 0 Examen 5
S01A02 
S01A03 

Infracțiuni economice                                      
Infracțiuni în domeniul proprietății intelectuale 

150 45 105 2 1 0 Examen 5

S01O04 Infracțiuni săvîrșite în sfera activității medicale/ 
Categorii (tipuri) de infracțiuni în dreptul penal 
comparat 

300 75 225 3 2 0 Examen 10

S01A05  
S01A06

Infracțiuni care aduc atingere activității de serviciu  
Instruire clinică juridică

150 30 120 1 1 0 Examen 5

S01O07 Drept penal militar 150 45 105 2 1 0 Examen 5

Total Sem.I 900 240 660 10 6 0 30

F02O08 Drept penal european 150 40 110 2 2 0 Examen 5
SO2O09 Victimologie 150 40 110 2 2 0 Examen 5
F02O10 Drept penal internațional 150 40 110 2 2 0 Examen 5
F02O11 Respectarea drepturilor omului în dreptul penal 150 40 110 2 2 0 Examen 5

Stagiu de practică 300 300 0 Examen 10
Total Sem.II 900 160 740 8 8 0 30
Total Anul I 1800 400 1400 18 14 0 60

Teza de master 900 900 0 30

Total Sem.III 900 900 0 30

1 Modulul psihopedagogic Examen 10
2 Medicina legală Examen 5
3 Psihologia judiciară Examen 5

Total 20

Denumirea unităţii de curs

Cod

Nr. 
credite

Semestrul II

Notă: Anul de studiu la USM începe la 1 septembrie

300 84 216

Lista cursurilor la liberă alegere

Modulul / disciplina Total ore

105

ANUL II

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Semestrul I

Numărul de ore pe 
săptămînă Forma de 

evaluare
Număr de 

credite

Activităţi didacticeNr.d/o

Semestrul III

Sesiuni de ex.
CALENDARUL UNIVERSITAR

Lucru 
individual

600 174 426

Forma de 
evaluare

150 45

Total ore

105

Contact direct

Practica

Inclusiv

150 45

Cod

Vacanţe

ANUL I

Anul de studii

Inclusiv
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direct
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1.           2.           3.           4.           5.           6.          
 

7.           8.          
 

9.           10.        

F01O01 Teoria generală a dreptului 180 60 120 2 2 0 Examen 6
F01O02 Drept constituțional 180 45 135 2 1 0 Examen 6
F01O03 Drept civil. Partea generală 180 45 135 2 1 0 Examen 6
F01O04  Drept penal. Partea generală 180 45 135 2 1 0 Examen 6
F01O05 Drept internațional public 180 45 135 2 1 0 Examen 6
Total 900 240 660 10 6 0 5 30

Număr de 
credite

PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTERAT ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ LA 
DREPT PENAL

Cod Modulul / disciplina Total ore

Inclusiv
Forma de 
evaluare

Numărul de ore pe 
săptămînă

 

Notă explicativă la programul de master MP  „Drept penal” (90 credite) 
 

În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova, adoptat la 17.07.2014, idealul educațional al școlii, 
inclusiv celei superioare din Republica Moldova constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de 
autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, 
dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și 
universale asumate. 

În acest context, Ciclul II – Studii superioare de master, vine să completeze cunoștințele și competențele obținute la 
Ciclul I - Licență.  

Programul de master Drept Penal are ca scop crearea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului penal, 
furnizând în acest scop cunoştinţe teoretice şi practice aprofundate despre mecanismele funcţionării dreptului penal. 
Activitatea corpului profesoral-didactic este orientată spre formarea specialiștilor de factură nouă, capabile să se implice 
în contextul juridico-social competitiv şi dinamic, posedând abilităţi de analiză teoretică şi implicare practică în 
soluționarea problemelor din domeniul dreptului penal.  

Misiunea Programului de master profesional Drept penal (90 credite) este de a realiza o formare profesională 
eficientă în domeniu, prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice dreptului penal, creând 
premize sigure de integrare socio-profesională de succes a persoanelor specializate în dreptul penal în contextul 
sistemului de drept din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării.  

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza planului de învăţământ. Pe lângă cursurile 
fundamentale, de orientare verticală, menite să fortifice competenţele generale şi să perfecţioneze competenţele de 
învăţare independentă şi de cercetare, programul oferă o serie de cursuri speciale, cu orientare pe orizontală, 
interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului care vor dezvolta competenţele 
instrumentale, specifice domeniului de formare profesională şi programului propus. Programul de master este orientat 
spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale, motiv din care este programat spre realizarea a o serie de 
lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor pe domeniul de specializare.  

Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la ciclul II, accentul punându-se pe examinarea 
competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul dreptului penal. Masteranzii vor 
realiza un număr mai mare de lucrări individuale de cercetare, programat pentru fiecare modul şi vor demonstra 
deţinerea competenţelor generale specifice pentru ciclul II. Atât lucrările individuale, cât şi stagiul de practică vor fi 
evaluate din perspectiva abilităţilor: de a formula ipoteze ştiinţifice, a determina metodologia de cercetare, a aplica 
metodele selectate, a analiza datele obţinute şi a extrage concluzii, în baza cărora se vor articula un set de recomandări. 

Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii Drept penal le permite absolvenţilor o integrare socio-profesională 
de succes. Specialiştii instruiţi la specialitatea sus numită, deţinători ai diplomei de master în drept pot activa în cadrul 
instanţelor judecătoreşti, organelor procuraturii; avocaturii; Ministerului Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; 
direcţiilor şi secţiilor juridice ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale instituţiilor, organizaţiilor, 
întreprinderilor publice şi private; Curţii Constituţionale; aparatului Avocaţilor parlamentari; instituţiilor de expertiză 
judiciară; organizaţiilor non-guvernamentale de triere şi mediere a litigiilor; organizaţiilor non-guvernamentale speciali-
zate în apărarea drepturilor omului; organelor Republicii Moldova peste hotare; organizaţiilor guvernamentale inter-
naţionale şi regionale, precum şi în oricare alte domenii care necesită protejarea, supravegherea, respectarea drepturilor, 
libertăţilor şi intereselor persoanelor sau a valorilor ocrotite de lege. 

Ocupații tipice pentru absolvenții programului de master profesional Drept penal (90 credite): avocat; 
consilier juridic; jurisconsult; judecător; procuror; ofițer de urmărire penală; asistent judiciar; grefier; consultant al 
procurorului; cercetător științific în domeniul științelor juridice; executor judecătoresc; expert judiciar; mediator; notar; 
secretar notariat; specialist în proprietate intelectuală; registrator carte funciară;  consilier de probaţiune; asistent social; 
manager în instituţii de stat şi neguvernamentale; coordonator de proiecte; specialist resurse umane; specialist în 
autorităţile publice centrale (Ministere, departamente, agenţii de stat, agenţii naţionale, Camera de Comerţ şi Industrie, 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare etc.) şi locale; pedagogi în instituţiile de învățământ cu profil nejuridic; diferite 
categorii de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi comerciale, organizaţii necomerciale) etc. 

 



 
 
Absolventul programului de master profesional la Drept penal (90 credite)  trebuie să posede următoarele 

competenţe: 
1. cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi situaţiilor de coliziune şi carenţă ale domeniului 

dreptului penal; 
2. utilizarea celor mai avansate şi recente elaborări şi interpretări ale raporturilor şi normelor de drept penal; 
3. demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate; 
4. elaborarea soluţiilor pentru problemele de drept penal prin utilizarea noilor cunoştinţe; 
5. identificarea problemelor de cercetare în domeniul dreptului penal; 
6. utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii juridice a comunităţii; 
7. interpretarea normelor de drept penal; 
8. proiectarea activităţii practice autonome în domeniul dreptului penal. 

 
 

CORELAȚIA FINALITĂȚILOR DE STUDIU CU UNITĂȚILE DE CURS  

 
Unitatea de curs (modulul)/ 

Finalităţile de studiu 
Cod Credite 

ECTS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Individualizarea răspunderii și pedepsei 
penale 

F 5 +  + +  + + + 

Infracțiuni economice                                      
Infracțiuni în domeniul proprietății 
intelectuale  

S 5  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 
 

Infracțiuni săvîrșite în sfera activității 
medicale/ Categorii (tipuri) de 
infracțiuni în dreptul penal comparat  

S 10 +  + + +  + + 

Infracțiuni care aduc atingere activității 
de serviciu/  Instruire clinică juridică 

S 5 + + + + +  + + 

Drept penal militar S 5 +  + + +  + + 
Drept penal european F 5 + + + + +  +  
Victimologie S 5 +  +  + + +  
Drept  penal internaţional  F 5 +  + + +  +  
Respectarea drepturilor omului în 
dreptul penal 

F 5 + + + +   + + 

 
Decanul Facultății de Drept                                                                                               S.Băieșu 
Doctor, profesor universitar  
 
Șeful Departamentului Drept penal                                                                                   S. Brînza 
Doctor habilitat, profesor universitar   
 



SENATUL USM din  „____” ________ 2016




