
Program de Master Drept Penal 90 cr 

Descrierea programului de studii 

Studiile superioare de master (Ciclul II), vine să completeze cunoștințele şi competențele obținute 

la Licență (Ciclul I). 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; și curricula disciplinelor, calendarul academic, orarul lecțiilor. 

Programul de master Drept penal (90 credite) este racordat la Cadrul Naţional al Calificărilor. În 

acest sens, Planul de învăţământ la master Drept penal (90 credite), Curricula disciplinelor, modalitatea 

de evaluare a masteranzilor etc. sunt întocmite în corespundere cu Cadrul Naţional al Calificărilor ce 

reprezintă instrumentul pentru recunoaşterea calificărilor în plan naţional şi internaţional. 

Scopul Programului de Master (90 credite) este formarea specialiștilor în domeniul justiției penale, 

precum și oferirea oportunităților de instruire profesioniștilor care activează în sistemul justiție din 

Republica Moldova. Programul de Master – Drept Penal (90 credite) – oferă posibilitatea studierii 

aprofundate a unor instituții de drept penal, a unor categorii de infracțiuni, precum și a unor domenii noi 

în sfera dreptului penal și a criminologiei. Absolvenții acestui program au posibilitatea să folosească 

cunoștințele și abilitățile obținute pentru a se angaja în câmpul muncii, pentru a fi promovați sau pentru 

a urma o specializare mai îngustă în sfera lor de activitate. De asemenea, ei pot urma studii de doctorat 

în domeniul justiției penale și criminologiei.  

Abordarea pedagogică în cadrul Programului de Master se bazează pe folosirea metodelor de 

învățare problematizate și elaborarea proiectelor de grup pentru facilitarea obținerii abilităților necesare 

unui specialist în domeniul justiției penale 

 

Posibilități de angajare și aptitudini 

1. Avocat;  

2. Consilier juridic;  

3. Jurisconsult;  

4. Judecător;  

5. Judecător asistent al Curții Constituționale; 

6. Procuror;  

7. Ofițer de urmărire penală;  

8. Asistent judiciar;  

9. Grefier;  

10. Consultant al procurorului;  

11. Cercetător științific în domeniul științelor juridice;  

12. Executor judecătoresc;  

13. Expert judiciar;  

14. Mediator;  

15. Notar;  

16. Secretar notariat;  

17. Specialist în proprietate intelectuală;  

18. Registrator carte funciară;  

19. Consilier de probațiune;  

20. Asistent social;  



21. Manager în instituții de stat şi neguvernamentale;  

22. Coordonator de proiecte;  

23. Specialist resurse umane;  

24. Specialist în autoritățile publice centrale (Ministere, departamente, agenții de stat, agenții 

naționale, Camera de Comerț şi Industrie, Comisia Națională a Pieței Financiare etc.) şi locale;  

25. Pedagogi în instituțiile de învățământ cu profil nejuridic;  

26. Specialiști de diferite categorii în cadrul persoanelor juridice de drept privat (societăți 

comerciale, organizații necomerciale). 

 

Semestrul I (30) 

1. Individualizarea răspunderii şi pedepsei 

penale - 6 credite 

2. Alternativele detenţiunii - 6 credite 

3. Infracţiuni economice - 6 credite 

4. Infracţiuni care aduc atingere activităţii de 

serviciu - 6 credite 

5. Infracţiuni săvârşite în sfera activităţii 

medicale. Infracţiuni în domeniul informaticii - 6 

credite 

Cursuri opționale: 

1. Individualizarea răspunderii și pedepsei 

penale  

2. Alternativele detențiunii 

 

 

Semestrul II (30) 

1. Drept penal european - 5 credite 

2. Drept internațional penal - 5 credite 

3. Victimologie - 5 credite 

4. Traficul de droguri / Categorii (tipuri) de 

infracţiuni în dreptul penal comparat - 5 credite 

5. Respectarea drepturilor omului în dreptul 

penal - 5 credite 

 

Cursuri opționale: 

1. Drept penal european 

2. Drept internațional penal 

 

 

Semestrul III (30) 

1. Practica de specialitate (10)  

Semstrul IV   

1. Teza de master (30) 

 

 

 

Pentru a accesa programul de master Drept Penal 90 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 


