
Program de Master Drept Penal 120 cr 

Descrierea programului de studii 

Programul de master Drept penal, este în corespundere cu Nomenclatorul domeniilor de formare 

profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (din 28.06.2017) fiind adaptat cerinţelor pieţii 

muncii. Astfel, Programul de master conține toate elementele proiective: plan de învățământ; curricula 

disciplinelor, calendarul academic, orarul lecțiilor. 

Programul de master Drept Penal (120 credite) este destinat studenților care au obținut diploma de 

licență (sau un act echivalent de studii) într-un alt domeniu decât dreptul, un domeniu înrudit acestuia 

sau unul absolut diferit, pentru a obține cunoștințe la specialitatea dreptul penal. 

Obiectivul prioritar al programului de master Drept penal (120 credite) este de a oferi cunoștințe de 

calitate și de a forma specialiști de înaltă calificare de factură nouă, capabili să se implice în contextul 

juridico-social competitiv şi dinamic, posedând abilităţi și competențe de analiză teoretică şi implicare 

practică în soluționarea diverselor probleme în domeniul justiției penale și domenii conexe. 

 

Posibilități de angajare și aptitudini 

1. Consilier juridic;  

2. Jurisconsul;  

3. Expert judiciar;  

4. Secretar notariat;  

5. Mediator;  

6. Specialist în proprietate intelectuală;  

7. Registrator carte funciară;  

8. Consilier de probaţiune;  

9. Asistent social;  

10. Manager în instituţii de stat şi neguvernamentale;  

11. Coordonator de proiecte;  

12. Specialist resurse umane;   

13. 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;  

14. Pedagogi în instituţiile de învăţământ cu profil nejuridic;  

15. Diferite categorii de specialişti în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăţi 

comerciale, organizaţii necomerciale). 

 

Semestrul I (30) 

1. Teoria generală a dreptului - 6 credite 

2. Drept constituțional - 6 credite 

3. Drept civil. Partea generală - 6 credite 

4. Drept penal. Partea generală - 6 credite 

5. Drept international public - 6 credite 

Semestrul II (30) 

1. Drept penal. Partea specială - 6 credite 

2. Criminologia - 6 credite 

3. Victimologia- 6 credite 

Cursuri opționale: 
1. Criminalitatea minorilor 

2. Cadrul legal şi mecanismele instituţionale de 

protecţie a copiilor 

 



4. Criminalitatea minorilor- 6 credite 

5. Cadrul legal şi mecanismele instituţionale de 

protecţie a copiilor- 6 credite 

5. Probațiunea. Executarea pedepselor - 6 credite 

Semestrul III   

1. Criminalitatea cibernetică- 5 credite 

2. Traficul de droguri -5 credite 

3. Malpraxis medical - 5 credite 

4. Drept penal al afacerilor - 5 credits 

5. Respectarea drepturilor omului în dreptul penal - 5 

credite 

6. Dreptul penal comparat - 5 credite 
 

I. Practica de specialitate (10) 

Cursuri opționale: 
1. Malpraxis medical 

2. Drept penal al afacerilor 

 

Cursuri opționale 2: 
1. Respectarea drepturilor omului în dreptul penal 

2. Dreptul penal comparat 

Semestrul IV   

1. Teza de master 

 

 

 

Pentru a accesa programul de master Drept Penal 120 credite, este necesar să se acumuleze un 

curriculum/precondiție minimă, format din următoarele discipline:  

 

Teoria generală a dreptului - 6 credite 

Drept constituțional - 6 credite 

Drept civil. Partea generală - 6 credite 

Drept penal. Partea generală - 6 credite 

Drept international public – 6 credite 

 

 


