
 
 

Facultatea Drept 
Faculty of Law 

 
 

PLAN DE ÎNV ĂŢĂMÂNT  
PLAN OF STUDY 

  
 

 
Nivelul calificării conform ISCED – 7 
Qualification level according to ISCED - 7 
 
Domeniul general de studiu  –   042 Drept 
General field of study –                042  Law   
 
Program de master  –    Proces penal şi criminalistic ă (MP)  
Master program –    Criminal procedure  and criminology  (MP) 
 
Numărul total de credite de studiu – 90 
Total number of study credits – 90 
 
Titlul ob ţinut – master în drept 
Awarded title - Master in Law 
 
Baza admiterii – diplomă de studii superioare de licență sau un act echivalent de studii 
Admission basis - Higher education diploma or an equivalent act of study 
 
Forma de organizare a învăţământului –  cu frecvență  
Form of educational organization – full-time 
 
Limba de instruire – română 
Language of study - Romanian 

CHI ŞINĂU, 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE INSTR UIRE 

UNIVERSITY CALENDAR / TRAINING PROCESSING GRAPHIC 

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 
THE CONTENT OF THE STUDY PLAN  

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Number of hours per week 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / course 

Total 
ore 

Total 
hours Contact 

direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual  
Individual 

work C
ur

s 
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u

rs
e
 

S
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Forma 
de 

evaluar
e 

Evaluat
ion 

form 

Numă
r de 

credit
e 

Numb
er of 

credits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ANUL I/  YEAR the 1st 

Semestrul I/ The 1st  semester 
F.01.O.01 Protecţia drepturilor omului în 

procesul penal / Protection of 
human rights in criminal 
proceedings 

300 60 240 2 2 

 E 

10 

F.01.O.02 
 

Activitatea specială de investigații 
și alte activități informative / Special 
investigative activity and other 
informative activities 

300 60 240 2 2 

 E 

10 

S.01.O.03 Apărarea în cauze penale / Defenses 
in criminal cases 150 60 90 2 2 

 E 
5 

S.01.O.04 Teoria şi tactica expertizei judiciare 
/ Theory and tactics of judicial 
expertise 

150 60 90 2 2 
 E 

5 

Total semestrul I/  Totally per the 1st semester 900 240 660 8 8   30 

Semestrul II/ The 2nd semester 
S.02.A.05
/ 
S.02.A.06 

Metodica  cercetării infracțiunilor 
săvîrșite cu aplicarea tehnologiilor 
informaționale / Dreptul procesual 
penal al Uniunii Europene / 
Methodology of investigation of crimes 
committed with the use of information 
technologies, Criminal procedure 
law of the European Union 

150 40 110 2 2  Ex. 5 

S.02.O.07 
 

Asistenţa juridică internaţională în 
materie penală/ International legal 
assistance in criminal matters 

150 40 110 2 2  Ex. 5 

S.02.O.08 
 

Psihiatria judiciară / Judicial 
psychiatry 150 40 110 2 2  Ex. 5 

Activit ăţi didactice 
Educational activities 

Sesiuni de examene 
Exam sessions 

Vacanţe 
Vacation 

Anul de 
studii 
Year of 
study 

 
Sem. I 

 
Sem. II 

 
Sem. I 

 
Sem. II 

Stagii de 
practică 

Internships Iarn ă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

Anul I 
2018-2019 

10.09-
24.12.2018 

(15 săptămâni) 
 

28.01.2019-
12.04.2019 

(10 săptămâni) 
 

07.01.2019-
25.01.2019 

(3 săptămâni) 
 

27.05.2019-
12.06.2019 

(3săptămâni) 
 

15.04.2019-
24.05.2019 

  (5 săptămâni) 

25.12.2018-
08.01.2019 

(2săptămâni) 
 

Paşti 
26.04.2019-
02.05.2019  
(1săptămân) 

25.06.2019-
31.08 .2019 

(10săptămâni) 
 

Anul II 
2019-2020 

10.09.2019- 
23.12 .2019 

(15 săptămâni) 

 
 

08.01.2020-
27.01.2020 

(3 săptămâni) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



S.02.O.09 
 

Medicina legală/ Forensic medicine 150 40 110 2 2  Ex. 5 
 Practica de specialitate / Internship 300  300    Ex. 10 

Total semestrul II/ Totally per the 2nd semester 900 160 740 8 8   30 

TOTAL ANUL I/ TOTALLY per the 1st YEAR 1800       60 

 

Semestrul III/ The 3rd semester 

 Teza de master/ Master thesis 900  900    Ex 30 

 TOTAL program/ TOTALLY per 
program 

2700 370 2330     90 

STAGIILE DE PRACTIC Ă/ INTERNSHIPS 

Nr.  Stagiile de practică 
Internship of practice 

Sem. 
Sem. 

Săptămâni 
Weeks 

Ore 
hours 

Perioada 
Period 

Număr de 
credite 

Number of credits 

1 Practică de specialitate  
Specialty practice 

II 5 300 20.04 – 23.05 10 

Total 300   10 

 
FORMA DE EVALUARE FINAL Ă A PROGRAMULUI DE STUDII/ 

FINAL EVALUATION FORM OF THE PROGRAM OF STUDIES  
Nr. d/o Examenul de master 

Master exam 
Perioada 

Period 
Număr de credite 

Number 
o  credits 

1 Susţinerea tezei de master 
Presentation of the master th sis 

Ianuarie 
June 

30 

 
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/ COURSES ON FREE CHOICE 

Ore/săptămână 
Hours/week 

Nr. d/o Denumirea disciplinei 
The course title 

Total 
ore 

Total 
hours 

Anul 
Year 

Sem. 

C S L 

Evaluarea 
Evaluation 

Credite 
Credits 

1 Modulul psihopedagogic/ 
The Module of Psychology and 

Pedagogy 

300      E 10 

2 Instruirea clinica juridic ă/ 
Legal Clinical Training 

300 I  2 2  E 10 

Total/ Totally 600      2E 20 

 

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL D E MASTER 
THE CURRICULUM MINIMUM /PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM 

Inclusiv 
Including 

Ore/săptămână 
Hours/week 

Cod 
Code 

Denumirea disciplinei 
The course title 

Total 
ore 

Total 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
individual 
Individual 

work 

Anul 
Year 

Sem. 
C S L 

Evaluarea 
Evaluation 

Credite 
Credits 

F01O01 
Teoria generală a dreptului 
General Theory of Law 

180 60 120 I 1 2 2 0 E 6 

F01O02 
Drept constituţional 
Constitutional Law 

180 45 135 I 1 2 1 0 E 6 

F01O03 
Drept civil. Partea generală 
Substantive Civil law 

180 45 135 I 1 2 1 0 E 6 

F01O04 
Drept penal. Partea generală 
Substantive Criminal law 

180 45 135 I 1 2 1 0 E 6 

F01O05 
Drept internaţional public 
International Public Law 

180 45 135 I 1 2 1 0 E 6 

 Total 
Totally 

900 240 660   10 6 0 5 E 30 

 



 
NOTĂ EXPLICATIV Ă/  

Programul de master Proces penal şi criminalistică reprezintă un domeniu deosebit de important 
a vieţii sociale. Raporturile juridice statuate în acest domeniu ţin de fenomene deosebit de acute, cel al 
crimei şi cel al pedepsei. Nivelul progresului tehnico-ştiinţific generează apariţia unor noi modalităţi 
de comitere a infracţiunii, fapt care la rândul său determină identificarea unor noi soluţii în prevenirea, 
investigarea fenomenelor infracţionale, cât 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 constatării viabilit ăţii 
pentru sistemul naţional. Un aspect separat îl constituie  şi familiarizarea  persoanelor implicate în 
activitatea judiciarului cu particularităţile acestor instituţii.  

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

Specialitatea cuprinde diferite domenii ale procedurii penale, criminalistice, expertizei judiciare, 
organelor de drept ş.a., domenii ce sunt într-un proces continuu de reformare. Pe lângă problemele 
procedurii penale propriu zise specialitatea cuprinde de asemenea  o serie de chestiuni  ce 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 investigaţie etc. 

În ultima perioadă în Republica Moldova a 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 având 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 justiţie 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 
delicvenţi cât şi a victimelor. Standardele 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. 

Misiunea. 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. 

Posibilități de formare ulterioară. Relaţia cu piaţa muncii este dedicată de cererea de 
specialişti atât în domeniile clasice de aplicare a cunoştinţelor de drept procesual penal în cadrul 
Justiţiei Penale, cât şi în cadrul instituţiilor noi care se implementează în activitatea practică ce ţine de 
implementarea unor noi 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 operativ, expert  judiciar, mediatori, consilieri de probaţiune ş.a. 

 
 
 
 



EXPLANATORY NOTE 
 

Master's program The criminal trial and criminology  is a particularly important area of 
social life. The legal relationships established in this area are particularly acute, the crime and the 
punishment. The level of technical and scientific progress generates new ways of committing the 
criminal offence, which in turn determines the identification of new solutions in the prevention, 
investigation of criminal phenomens and new methods of treatment of delinquency. 

The contemporary legal doctrine constantly seeks pertinent recommendations for the creation 
of new criminal justice institutions. Some effective institutions have already been promoted in the 
national legal system. Being at an early stage, these institutions require their testing to establish 
viability for the national system. A separate aspect is the familiarization of the persons involved in 
the activity of the judiciary with the particularities of these institutions. 

The mission of the Master Program The criminal trial and criminology is to train highly 
qualified specialists in the field of criminal justice by guiding the future practitioner towards a 
complex approach to solving problems within the particularities of the exercise of criminal justice. 
      The specialty covers various areas of criminal trial, criminology , judicial expertise, law 
enforcement agencies, etc., which are in a continuous process of reform. Besides the problems of 
the criminal procedure itself, the specialty also includes a series of issues related to the 
contemporary methods of investigating offenses, mediation in criminal cases, prosecution and trial 
of juvenile cases, preparation of probation counselors, interaction of criminal investigation bodies 
and control of activity operative investigations, etc. 

Recently, a probation service has been set up in the Republic of Moldova within the Ministry 
of Justice, an institution with the task of contributing to the re-socialization of former delinquents 
and the prevention of new crimes. 

With the adoption of the law on mediation in Moldova, the mediation service will be created, 
the mediator having the task of creating the conditions for reconciliation of the parties in order to 
stop the criminal prosecution or the criminal case. Process to be implemented by specialists in the 
legal practice of the state. 

A special place in all contemporary judicial systems is the juvenile justice system. Starting 
from the obligations of the state towards the international structures, the Republic of Moldova has 
the task of creating an effective juvenile justice system meant to provide effective treatment to the 
offenders and the victims. International standards establish the need to create a separate and 
efficient system for examining cases involving minors. 

The evolution of contemporary crime requires states to use scientific methods of discovery of 
crimes,in this regard a special place occupies judicial expertise.  

Mission. Specialty the criminal trial and criminology has the fundamental mission to 
investigate, systematize various aspects of social life related to the field of criminal law and 
criminal justice. Following research, the findings can be used as recommendations for lege ferenda. 

Further training opportunities.  The relationship with the labor market is dedicated to the 
demand of specialists both in the classical fields of application of knowledge of criminal procedural 
law within the Criminal Justice, as well as within the new institutions that are being implemented in 
the practical activity related to the implementation of new institutions and functions within the legal 
professions.  
           The labor market in the legal professions is experiencing a reforming process, highlighting 
the need for a more accurate orientation of the practitioners' activity according to the new 
requirements and a broad range of legal activities. The program can also be viewed as a unique 
educational offer capable of forming the skills needed by specialists from state forces. Courses 
designed to base the general competences and to improve the activity of the specialist in the specific 
field of activity: Judge, prosecutor, lawyer, criminal prosecution officer, operative worker, judicial 
expert, mediators, probation advisers, etc. 
 

 



OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVEN ŢI  ÎN DOMENIUL DAT 
 
Domeniile de 
specializare 

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate  Lista profesiilor 
conform 
specializărilor 

Proces penal 
și 
criminalistică 
 
 
 
 
 

- Judecător în sistemul instanțelor de diferite grade, 
inclusiv judecătorul de instrucție; 
- Procuror în sistemul organelor de urmărire penală; 
- Ofițer de urmărire penală  în organele de urmărire penală 
ale MAI, CNA și SV; 
- Ofițer de investigație  în organele care desfășoară 
activitatea de investigație specială; 
- Avocat în bază de licență; 
- Membru al organelor de specialitate în domeniul medierii 
în cauze penale; 
- Funcționar public în cadrul Ministerului Justiției și în 
aparatul inatanțelor judecătorești. 
- Cadru didactic universitar. 

- Judecător; 
- Procuror; 
- Ofițer de urmărire 
penală; 
- Ofițer de 
investigație ; 
- Avocat; 
- Mediator; 
- Funcționar public; 
- Cadru didactic. 
 

 
 

 
TYPICAL EMPLOYEES FOR ABSOLVENTS IN THIS FIELD 

 
Fields of 

specialization 
 

Categories / groups of professions by field of activity 
 

List of professions 
according to 

specializations 
 

The criminal 
trial and 
criminology  
 
 
 
 
 
 
 

- Judge in the system of courts of varying degrees, 
including training judge; 
- Prosecutor in the system of prosecution bodies; 
- Criminal prosecution officer in the criminal investigation 
bodies of the MIA, CNA and SV; 
- Investigation Officer in the bodies which carrying out the 
special investigative activity; 
- Lawyer based on the license; 
- Member of the specialized bodies on mediation in 
criminal cases; 
- A civil servant in the Ministry of Justice, and in the 
apparatus of the courts of law and the prosecutor's offices. 
- Academic staff.staff. 

 

- Judge; 
- Prosecutor; 
- Criminal 
Investigation 
Officer; 
- - Investigation 
officer; 
- Lawyer; 
- Mediator; 
- Public servant; 
- University lector. 
 

 
 

 
 

FINALIT ĂŢI DE STUDIU ŞI COMPETENŢE 
 
Disciplinele la specialitatea Drept procesual penal şi criminalistică se finalizează cu examene la 

finisarea ciclului de studiu. 
Absolventul programului de master profesional la Proces penal și criminalistică (90 credite)  

trebuie să posede următoarele competenţe: 
1. utilizarea celor mai avansate şi recente elaborări şi interpretări ale raporturilor şi normelor de 

drept procesual penal; 
2. demonstrarea capacităţilor de analiză şi sinteză ale informaţiei achiziţionate; 
3. elaborarea soluţiilor pentru problemele de criminalistică prin utilizarea cunoştinţelor de la 

nivelul I licență; 



4. identificarea problemelor de cercetare în domeniul procedurii penale naționale; 
5. utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii juridice a comunităţii; 
6. interpretarea normelor de drept procesul penal; 
7. proiectarea activităţii practice autonome în domeniul procesual penal. 

 
STUDY FINISHES AND COMPETENCES 

 
The disciplines in Criminal Law and Criminology Law are finalized with exams at the end of 

the study cycle. 
Graduate of the Master's Degree Program in Criminal trial  and Criminology  

(90 credits) must have the following skills: 
• the use of the most advanced and recent elaborations and interpretations of criminal law 

relations and norms; 
• Demonstration of the analysis and synthesis capabilities of the acquired information; 
• developing solutions for forensic issues through the use of knowledge at level I license; 
• identifying research issues in the field of national criminal trial; 
• the use of effective ways of forming community consciousness and legal culture; 
• the interpretation of the rules of criminal procedural law; 
• designing the practical autonomous activity in the criminal procedural field. 

 
MATRICEA COREL ĂRII FINALIT ĂŢILOR DE STUDII 

THE MATRIX OF CORRELATION OF STUDY FINALTIES 
Finalităţi de studii / Competenţe specifice 

Study finalities/Specific competences 
Unități de conținut  

Units 
Cod/Code Nr. credite 

Number of 
credits 
ECTS 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Protecţia drepturilor omului în 
procesul penal / Protection of 
human rights in criminal 
proceedings 

F.01.O.01 

10 
+ + + + + + + 

Activitatea specială de 
investigații și alte activități 
informative / 

F.01.O.02 
 10 

+ + + + + + + 

Apărarea în cauze penale / 
Defenses in criminal cases 

S.01.O.03 
5 + + + + + + + 

Teoria şi tactica expertizei 
judiciare / Theory and tactics of 
judicial expertise 

S.01.O.04 

5 
+ + + + + + + 

Metodica  cercetării 
infracțiunilor săvîrșite cu 
aplicarea tehnologiilor 
informaționale / Dreptul 
procesual penal al Uniunii 
Europene / Methodology of 
investigation of crimes 
committed with the use of 
information technologies, 
Criminal procedure law of the 
European Union 

S.02.A.05/ 
S.02.A.06 

5 

+ + + + + + + 

Asistenţa juridică internaţională
în materie penală/ International 
legal assistance in criminal 
matters 

F.02.O.07 
 

5 
+ + + + + + + 

Psihiatria judiciară / Judicial 
psychiatry 

S.02.O.08 
 5 + + + + + + + 

Medicina legală/ Forensic 
medicine 

S.02.O.09 
 5 + + + + + + + 

 


