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INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE STUDII 

1. Descrierea programului de master 

Nivelul calificării     ciclul II, studii superioare de master (nivelul 7 ISCED)    

Domeniul general de studiu     042 Drept   

Programul de master                master de profesionalizare (MP)      

Specializarea                            Activitate specială de investigații    

Numărul total credite    120 ECTS         

Titlul obținut      master în Drept        

Baza admiterii    diplomă de studii superioare de licenţă (180 ECTS) sau un alt act  

                                                 echivalent de studii 

Limba de instruire    limba română                                                     

Forma  de  învățământ   cu frecvență  

  

 Asigurarea respectării normelor juridice într-un stat de drept a constituit întotdeauna un 

obiectiv esenţial pentru o societate democratică şi a preocupat continuu umanitatea pe parcursul 

evoluţiei sale. 

 Potrivit Constituţiei, Republica Moldova este un  stat de drept, democratic în care dem-

nitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.  

 Una din prerogativele statului ca garant al asigurării ordinii de drept şi asigurării respec-

tării principiilor constituţionale precum şi consolidării legalităţii serveşte prevenirea şi combate-

rea acţiunilor ilegale care periclitează interesele statului şi societăţii, precum şi drepturile şi liber-

tăţile cetăţenilor. 

 Tendinţele de dezvoltare, modernizare şi diversificare a criminalităţii pe plan naţional şi 

mondial, răspândirea actelor de terorism, dezordinilor de masă, utilizarea noilor metode, tehnici 

şi mijloace la comiterea infracţiunilor contra vieţii şi patrimoniului sau altor categorii de infracţi-

uni pune în faţa organelor de drept noi sarcini în vederea identificării unui algoritm eficient de 

soluţionare a problemelor atât în domeniul măsurilor de prevenire, cât şi în domeniul reprimării 

fenomenului menţionat. 

 Un rol important în vederea consolidării legalităţii şi ordinii de drept, îi revine organe-

lor afacerilor interne, în particular serviciilor poliţieneşti, şi în special Poliţiei judiciare, care con-

stituie una din principalele forţe ale statului în persoana MAI în ceea ce priveşte prevenirea şi 

descoperirea infracţiunilor. 

 Realizarea strategiilor, programelor, planurilor de prevenire şi combatere a criminalită-

ţii presupune aplicarea unui complex de activităţi şi metode performante de contracarare a crimi-

nalităţii, printre care un rol important i se atribuie măsurilor legate de deservirea operativă a teri-

toriului, obiectivelor, liniilor de activitate repartizate şi a contingentului de persoane aflate la 

evidenţa. 

Întru pregătirea profesioniştilor de înaltă calificare, care ar promova principiile şi standar-

dele internaţionale şi naţionale, este necesar de a modela instruirea masteranzilor Academiei 

„Ştefan cel Mare” în strictă consonanţă cu noile realităţi juridice parcurse de către societate. Prin 

urmare, programul de master Activitate specială de investigații (120 credite) oferă masteranzi-

lor posibilitatea învăţării unor practici aprofundate privind executarea corectă  a activităţii spe-

ciale de investigație şi desigur prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.  
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Concepţia formării specialistului. Misiunea programului de master Activitate specială 

de investigații (120 credite) este de a realiza o formare aprofundată profesională eficientă în 

domeniu, prin cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice activităţii 

speciale de investigaţii, creând premise sigure de integrare socio-profesională de succes a per-

soanelor specializate în activitatea specială de investigaţii în contextul sistemului de drept din 

Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării. 

Scopul programul de master Activitate specială de investigații (120 credite) rezidă în 

crearea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul activităţii speciale de investigaţii, furnizând 

în acest sens cunoştinţe teoretice şi practice necesare privind mecanismele funcţionării investiga-

ţiilor speciale. În acest sens procesul de studii este orientat spre formarea specialiştilor de factură 

nouă, capabili să se implice în contextul juridico-social competitiv şi dinamic, posedând abilităţi 

de analiză teoretică şi implicare practică în soluţionarea problemelor ce se întâlnesc pe parcursul 

exercitării activităţii speciale de investigaţii.  

 

2. Cunoștințele, abilitățile și competențele asigurate de programul de studii 

Ţinând cont de cele trei funcţii de bază (prioritare) ale învăţământului superior (de instruire, 

de cercetare şi de educaţie), ansamblul de competenţe pe care trebuie să la posede absolventul la 

programul de master Activitate specială de investigații (120 credite) sunt clasificate în 2 catego-

rii: competenţe profesionale (CP) şi transversale (CT).  

Competenţe profesionale 

CP1: cunoaşterea aprofundată a noţiunilor şi instituţiilor specifice disciplinelor din cadrul 

acestui program; 

CP2: cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice acestui program; 

CP3: identificarea problemelor de cercetare în domeniul dat; 

CP4:  capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite; 

CP5: dobândirea abilităţilor de interpretare a legilor ce vizează acest domeniu; 

CP6: explicarea corelaţiei între diferite incriminări; 

CP7:  interpretarea unor noţiuni a măsurilor speciale de investigaţii utilizate de legiuitor la 

investigarea unor infracţiuni; 

CP8:  înţelegerea importanţei activităţii speciale de investigaţii în context social şi juridic; 

CP9: manifestarea unei atitudini responsabile faţă de formarea continuă, cunoaşterea şi apli-

carea corespunzătoare a noilor legi; 

CP10: înţelegerea importanţei activităţii speciale de investigaţii în asigurarea protecţiei unor 

valori sociale; 

CP11: înţelegerea necesităţii efectuării unor măsuri speciale de investigaţii; 

CP12: promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării legislaţiei şi practicii din 

domeniul activităţii speciale de investigaţii; 

CP13: utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi interpreta-

rea textelor de lege (normelor juridice) naţionale şi europene; 

CP14:  manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific; 

CP15:  valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 

CP16:  implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice; 

CP 17: demonstrarea inovaţiei în contextul de muncă şi de studii imprevizibile; 
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CP 18: prognozarea evoluţiei criminalităţii în contextul dezvoltării economice, politice, soci-

ale, culturale a societăţii; 

CP19:  participarea la propria dezvoltare profesională; 

CP20: capacitatea de a interpreta normele ce vizează activitatea specială de investigaţii în ra-

port cu situaţiile concrete; 

CP21:  cunoaşterea jurisprudenţei; 

CP22:  capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legis-

laţiei ce reglementează activitatea specială de investigaţii; 

CP23:  corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tra-

tatele şi cu convenţiile internaţionale. 

Competenţe transversale 

CT1:  capacitatea de analiză şi sinteză; 

CT2:  capacitatea de a dezvolta raţionamente logice; 

CT3:  capacitatea de organizare şi planificare; 

CT4:  capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric; 

CT5:  comunicare scrisă şi orală în limba română; 

CT6:  capacitatea de a soluţiona probleme; 

CT7:  capacitatea de evaluare şi autoevaluare; 

CT8:  capacitatea de a lucra în echipă; 

CT9: abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară; 

CT10:  abilitatea de a lucra cu specialişti/experţi din alte domenii; 

CT11:  capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei 

profesionale; 

CT12: utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională; 

CT13:  abilităţi de cercetare; 

CT14:  capacitatea de a învăţa; 

CT15:  capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor 

probleme de bază şi extinderea la probleme specifice; 

CT16:  abilitatea de a lucra independent; 

CT17: capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula. 

 

3. Obiectivele programului de studii 

 În acest context, programul de studii la master Activitate specială de investigații (120 

credite), urmăreşte realizarea obiectivelor prin: 

1. acumularea unor cunoştinţe avansate în domeniul activităţii speciale de investigaţii; 

2. asigurarea unei temeinice pregătiri de la specialitate, formarea capacităţilor profesionale 

necesare audienţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor pe care le ocupă; 

3. asigurarea pregătirii juridice şi deprinderilor practice privind organizarea, tactica şi meto-

dica activităţii speciale de investigaţii, la nivelul standardelor specifice învăţământului 

superior; 
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4. cunoaşterea şi adaptarea noilor practicilor în domeniul prevenirii şi combaterii a unor 

anumite tipuri de infracţiuni şi de exercitare a activităţilor de  prevenire, descoperire, cău-

tare şi identificare; 

5. asigurarea metodică şi informaţională a procesul didactic, elaborarea recomandărilor me-

todice, materialelor didactice, manualelor; 

6. organizarea şi petrecerea cursurilor speciale, seminarelor de un înalt nivel metodico-

ştiinţific şi lecţiilor practice;  

7. elaborarea măsurilor referitoare la cerinţele unice faţă de evaluarea cunoştinţelor studenţi-

lor, volumul lucrului de sinestătător; 

8. elaborarea subiectelor pentru teze, lucrări, proiecte anuale, teme pentru lucrările şi proiec-

tele de diplomă, materiale pentru examene; 

9. dirijarea procesului de pregătire şi susţinere a tezelor la învăţământul postuniversitar spe-

cializat. 

10. organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, realizarea activităţilor metodi-

ce, de cercetare ştiinţifică pentru specialitatea Drept penal (Activitate specială de investi-

gaţii). 

Ocupaţii tipice pentru absolvenţii programului de master ştiinţific, Drept penal  (Ac-

tivitate specială de investigații) (120 credite): Ofiţer din investigaţii în cadrul Ministeriului 

Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţie şi Securitate, Mi-

nisterului Apărării, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Agenţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

Avocat; consilier juridic; judecător; procuror; ofiţer de urmărire penală; cercetător ştiinţific în 

domeniul ştiinţelor juridice; executor judecătoresc etc.  

Termenul de studii și structura anilor de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă: Du-

rata studiilor superioare de master, ciclul II, exprimată în ani și credite de studiu constituie: învă-

țământ cu fervență 2  ani, 120 ECTS. 

Anul de studii universitar este divizat în două semestre împărţite egal, într-un semestru 

sunt planificate până la 6 unităţi de curs / module, corespunzător numărul formelor de evaluare 

nu depășește 6 examene.  

Numărul total de ore de studiu prevăzute în plan – 3600, dintre care: ore de contact direct 

– 640; numărul orelor de lucru individual –  2960, ceea ce este echivalent cu 120 ECTS. 

Stagiul de practică de specialitate se promovează în sem. II, anul II de studii cu durata de 

5 săptămâni și se creditează cu 10 credite, ceea ce reprezintă 300 ore. Stagiul de practica de 

master/cercetare se promovează, în sem. II, anul II de studii cu o durată de 8 săptămâni și se cre-

ditează cu 10 credite, ceea ce reprezintă 300 ore. 

Practica de master/cercetare are drept scop dezvoltarea abilităţilor practice necesare și 

aplicarea cunoștinţelor teoretice la activitatea profesională independentă și efectuarea cercetări-

lor, documentarea și colectarea informaţiei pentru realizarea proiectului tezei de licenţă.  

Stagiile de practică se vor realiza, prioritar, în instituţiile din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, alte entităţi publice din domeniul securităţii și ordinii publice. 
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Stagiile de practică 

Nr. 

d/o 
Tipul stagiului de practică 

Anul 

de studii 
Sem 

Durata 

(nr. 

săpt./nr. 

ore) 

Perioada desfășu-

rării 

Nr. 

ECTS 

1. Stagiul de practică  de specialitate  II 3 5/300 Ianuarie-februarie 10 

2. 
Practica de cercetare pentru elabo-

rarea și susținerea  tezei de master 
II 4 15/900 Februarie-mai 30 

Total   40 

 

Creditele. Unităţilor de curs din planul de învăţământ li se alocă credite de studiu în 

funcţie de timpul integral de învăţare, pretins studentului. Creditele de studiu se alocă ca valori 

numerice întregi. 

Creditele, care sunt valori numerice convenţionale, se alocă fiecărei unităţi de curs/modul 

și altor activităţi distincte din planul de învăţământ (stagiile de practică, teza de master) și expri-

mă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (activităţi didactice, inclusiv lucrul individual), 

solicitată studentului pentru realizarea finalităţilor de studiu.  

Creditele acordate unei discipline au valori întregi cuprinse intre 5 - 6 credite de studiu. 

Prin acordarea de credite se certifică faptul că pentru rezultatul obţinut la evaluare a fost realizat 

volumul preconizat de muncă. 

 

4. Relevanța programului de studii pentru piața forței de muncă 

Pentru o bună conlucrare între autorităţile care exercită activitatea specială de investigaţie, 

Academia ,,Ştefan cel Mare” prin intermediul demersurilor înaintate asigură cu succes imple-

mentarea în programul de studiu de masterat Ciclul II a volumului necesar de informaţii relevan-

te în procesul de prevenire, curmare, cercetare şi descoperire a infracţiunilor, cu ajutorul măsuri-

lor speciale de investigaţii.   

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de master le permite absolvenţilor o integrare 

socioprofesională de succes. Absolvenţii programului vor putea activa în viitor în diferite funcţii 

şi subdiviziunilor MAI, CNA, SIS, ANP, SPPS, MA.  

 

5. Schema structurii programului de studii cu alocare de credite 

Cod Denumirea unității de curs/modulului 
Număr 

de ore 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Anul I 

Semestrul 1 

F.01.O.001 Teoria științei. Etica cercetării 150 Examen 5 

F.01.O.002 Managementul activității speciale de investigații 150 Examen 5 

F.01.O.003 Procesul special de investigații 150 Examen 5 

F.01.O.004 
Experiența statelor străine în domeniul activității 

speciale de investigații 
150 Examen 5 

F.01.O.005 Psihologia în ASI 150 Examen 5 

S.01.O.006 
Securitatea informației cu ajutorul metodelor și 

mijloacelor tehnice 
150 Examen 5 

Total semestrul 1 900 6 30 

Semestrul 2 

S.02.O.007 Măsuri speciale de investigații în procesual penal 150 Examen 5 

S.02.O.008 Investigarea infracţiunilor patrimoniale prin ASI 150 Examen 5 
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Unitățile de curs/module la libera alegere 

 

 

 

 

 

 

6. Posibilități de angajare a absolvenților 

În conformitate cu procesul de studii superioare Ciclul II Activitate specială de investigații, 

sunt admişi persoanele care deja activează în câmpul muncii şi dispun de acces la actele ce con-

ţin secret de stat.  

 

7. Examinarea finală 

Teza de master. Studiile se finalizează cu examenul de master. La susţinerea tezei de 

master sunt admiși absolvenţii care au realizat integral prevederile planului de învățământ și au 

susţinut cu succes susținerea preventivă a tezei de master în faţa comisiei desemnate de către 

șeful catedrei responsabile. 

Teza de master reprezintă o cercetare ştiinţifică, aprofundată în domeniul analizei pro-

blemelor teoretice şi practice, care trebuie să demonstreze competenţe profesionale şi de cerceta-

S.02.A.009 
Munca informativă cu colaboratorii confidențiali 

Fapte cu caracter penal în domeniul afacerilor 
150 Examen 5 

S.02.O.010 Metodologia investigării infracțiunilor 150 Examen 5 

S.02.O.011 Investigarea infracţiunilor de corupţie prin ASI 150 Examen 5 

S.02.A.012 
Investigarea infracţiunilor de spălare a banilor și a 

infracțiunilor conexe prin ASI 
150 Examen 5 

Total semestrul 2 900 6 30 

Total anul I 1800 12 60 

Anul II 

Semestrul 3 

S.03.O. 013 Investigarea infracţiunilor cibernetice prin ASI 150 Examen  5 

S.03.A. 014 

Investigarea infracţiunilor cu caracter transfrontali-

er prin ASI 

Investigarea infracțiunilor contra persoanei prin 

ASI 

150 Examen  5 

S.03.O. 015 
Investigarea infracţiunilor cu caracter economic 

prin ASI 
150 Examen  5 

S.03.O. 016 
Documentarea activității infracționale în limitele 

dosarelor speciale 
150 Examen  5 

S.03.O. 017 Stagiul de master 
1)

 300 Examen  10 

Total semestrul 3 900 5 30 

Semestrul 4 

Activități practice și de cercetare 

S.04.O.018 
Practica de cercetare pentru elaborarea și susținerea  

tezei de master 
900 Examen 30 

Total semestrul 2 900  30 

Total anul II 1800  60 

Total pe anii de studii  3600 18 120 

Cod Denumirea unității de curs/modulului 
Număr 

de ore 

Forma de 

evaluare 

Nr. 

ECTS 

Anul I 

Semestrul 1 

F.03.L.019 Teoria asigurării informative în ASI 150 Examen 5 

S.03.L.020 Investigarea infracțiunilor bancare 150 Examen 5 

Total  300 
 

10 
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re în domeniul programului de master, cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să con-

ţină elemente de noutate şi originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea problemei de cercetare.  

Tematica tezelor de master este elaborată de catedra coordonatoare de programul de mas-

ter. Studentul are dreptul să aleagă o temă a tezei de master din oferta propusă de catedră sau 

poate solicita acceptarea unei alte teme de cercetare, coordonată cu coordonatorul tezei de mas-

ter, în baza unei cereri argumentate, depuse pe numele şefului de catedră, pînă la începutul anului 

II de studii. Tematica tezelor de master este aprobată la ședinţa Consiliului Facultății. Teza de 

master este însoţită de avizul conducătorului știinţific și o recenzie. 

Tezele de master sunt susţinute public, în faţa Comisiilor de evaluare stabilite prin ordi-

nul rectorului Academiei.  

Forma de evaluare finală 

Nr. Forma de evaluare finală a studiilor Termene de organizare Nr. ECTS 

1. Susţinerea tezei de master ianuarie 30 

Total 30 

 

8. Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea respectivului pro-

gram de studii 
Formare ulterioară. Studiile obţinute asigură constituirea traseului individual de forma-

re profesională, în funcţie de aspiraţiile de dezvoltare profesională şi perspectivele de angajare în 

câmpul muncii. Calificarea obţinută după absolvirea ciclului II, masterat permite deţinătorilor 

diplomei de master să continue studiile la ciclul III (studii superioare de doctorat).  

 


