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S.01.O.01 Teoria şi tactica expertizei judiciare 150 45 105 2 1 Examen 5
S.01.A.02 
S.01.A.03 Retorica//Elemente de Psihologie Judiciară

150

30

120 1 1 Examen
5

F.01.O.04 Apărarea în cauze penale 150 45 105 2 1 Examen 5
S.01.O.05 Protecţia drepturilor omului în procesul penal 150 45 105 2 1 Examen 5
F.01.O.06 Controlul activităţii speciale de investigaţii/Justiţia juvenilă300 75 225 3 2 Examen 10

900 240 660 10 6 0 30

S.02.A.07 Dreptul procesual penal al Uniunii Europene 150

40

110 2 2 Examen
5

F.02.O.08 Psihiatria judiciară 150 40 110 2 2 Examen 5
F.02.O.09 Medicina legală 150 40 110 2 2 Examen 5
F.02.O.10

Asistenţa juridică internaţională în materie penală
150 40 110 2 2 Examen 5

Stagiu de practică 300 300 10
900 160 740 8 8 0 30

1800 400 1400 18 14 0 60

S.04.O.13 Teza de master 900 900 Examen 30
900 0 900 0 0 0 30

                           Calendarul universitar/graficul procesului de studii

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

Modulul psihopedagogic Examen 10
Total 1 10

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Semestrul I

Numărul de ore pe 
săptămînă

Forma de 
evaluare

Număr de 
credite

ANUL I

Cod Modulul / disciplina Total ore

Total Sem.I

Total Anul I
Semestrul III

Total Sem.III

Practica
Vacanţe

Total Sem.II

Inclusiv

Nr.d/o Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de ex.

Semestrul II

Lista cursurilor la liberă alegere

Cod Denumirea unităţii de curs Total ore
Inclusiv

Forma de 
evaluare

Nr. 
crediteContact direct Lucru individual

300
300

Notă explicativă 
la programul de master MP „Proces Penal si Criminalistica” 

 
Programul de masterat Proces  penal şi criminalistică reprezintă un domeniu deosebit de 

important a vieţii sociale. Raporturile juridice statuate în acest domeniu ţin de fenomene deosebit de 
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important a vieţii sociale. Raporturile juridice statuate în acest domeniu ţin de fenomene deosebit de 
acute, cel al crimei şi al pedepsei. Nivelul progresului tehnico - ştiinţific generează apariţia unor 
modalităţi de comitere a infracţiunii, fapt care la rîndul său determină identificarea unor noi soluţii 
în prevenirea , investigarea  fenomenelor infracţionale, cît şi noi metode de tratament al delicvenţei.  

Doctrina juridică contemporană caută în permanenţă recomandări pertinente privind crearea 
unor noi instituţii ale justiţiei penale. Unele instituţii eficiente au fost deja promovate în sistemul 
juridic naţional . Fiind la o etapă incipientă instituţiile date solicită testarea lor în vederea consta
viabilităţii pentru sistemul naţional. Un aspect separat îl constituie şi familiarizarea persoanelor 
implicate în activitatea judiciarului cu particularităţole acestor instituţii . 

Misiunea programului de masterat Proces  penal şi criminalistică este de a forma specialişti 
de înaltă calificare în domeniul procesului penal, pin orientarea viitorului practician spre abordarea 
complexă a rezolvării problemelor în cadrul particularităţilor de exercitare a justiţiei penale. 

Specialitatea cuprinde diferite domenii ale procedurii penale, criminalisticii, expertizei 
judiciare, organelor de drept  ş.a., domenii ce sînt într-un proces continuu de reformare. Pe lîngă 
problemele procedurii penale propriu zise specialitatea cuprinde deasemenea o serie de chestiuni 
ţin de metodele contemporane de investigare a infracţiunilor, medierea în cauzele penale, urmărirea 
şi judecarea cauzei privind minorii, pregătirea consilierilor de probaţiune, interacţiunea organelor de 
urmărire penală şi controlul activităţii operative de inestigaţie etc. 

În ultima perioadă în Republica Moldova au fost creat serviciul de probaţiune în cadrul 
Ministerului Justiţiei instituţie cu sarcina de a contribui la resocializarea foştilor delicvenţi şi 
prevenirea noilor infracţiuni. 

Odată cu adoptarea legii cu privire la mediere în Moldova va fi creat serviciul de mediere, 
mediatorul avînd ca sarcină crearea condiţiilor de împăcare a părţilor în scopul încetării urmăririi 
penale sau a judecării cauzei penale. Proces care va fi implementat de către specialişti în practica 
juridică a statului. 

 Un loc deosebit în toate sistemele judiciare contemporane îl ocupă sistemul de justişie 
juvenilă. Pornind de la obligaţiile statului faţă de structurile internaţionale Republica Moldova are 
ca sarcină crearea unui sistem efectiv de justiţie juvenilă menit de a asigura un tratament efectiv 
copiilor dlicvenţi cît şi a victimelor. Standartele internaţionale stabilesc necesitatea creării unui 
sistem separat şi eficient de examinare a cauzelor cu participarea minorilor. 

Evoluţia criminalităţii contemporane impune statele de a utiliza metode ştiinţifice de 
descoperire a infracţiunilor în acest aspect un loc deosebit îl ocupă expertizele judiciare.  

Specialitatea Proces  penal şi criminalistică are misiunea fundamentală de a cerceta, a 
sistematiza diverse aspecte ale vieţii sociale ce ţin de domeniul penalului şi justiţiei penale. În urma 
unor cercetări constatările pot fi utilizate ca recomandări pentru activitatea de lege ferenda. 

Relaţia cu piaţa muncii este dictată de cererea de specialişti atît în domeniile clasice de 
aplicare a cunoştinţelor de drept procesual penal în cadrul Justiţiei Penale, cît şi în cadrul 
instituţiilor noi care se implementează în activitatea practică ce ţine de implementarea unor
instituţii şi funcţii în cadrul profesiilor juridice. Piaţa forţei de muncă în profesiile juridice cunoaşte 
o dezvoltare reformatoare cu evidenţierea necesităţii de orientare mai corectă a activităţii 
practicienilor conform noilor cerinţe şi gamei lărgite de activităţi juridice. Programul poate fi privit 
şi ca o ofertă educaţională unicat capabilă să formeze competenţe necesare specialiştilor din 
organele de forţă ale statului. Cursurile menite să fundamenteze competenţele generale şi să 
perfecţioneze activitatea specialistului în domeniul concret de activitate: Judecător, procuror, 
avocat, ofiţer de urmărire penală, lucrător perativ, expert judiciar, mediatori, consilieri de 
probaţiune ş.a. 

Disciplinele la specialitatea Drept procesual penal şi criminalistică se finalizează cu 
examene la finisarea ciclului de studiu. 
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