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PARTEA II: 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                            DREPT POLIȚIENESC        

Numărul total credite    120 ECTS         

Titlul obținut      master în Drept        

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

                                                 de studii 

Limba de instruire    limba română                                                     

Forma  de  învățământ   cu frecvență  

  

 

Concepția formării specialistului. Prerogativa programului de master de profesionalizare 

la specialitatea ,,Drept polițienesc” (120 credite) derivă din caracterul pluridisciplinar, îmbinând 

în sine elemente de drept polițienesc, contravențional, procesual-penal, intervenție profesională 

polițienească, aspecte criminologice, practică judiciară națională și internațională în domeniu 

protecției drepturilor și libertăților persoanei, ceea ce va asigura o pregătire profesională de cali-

tate și eficientă, creând premise sigure de integrare socio-profesională de succes a reprezentanți-

lor autorităților care desfășoară activități polițienești (subiecți ai raporturilor juridice de drept 

polițienesc) precum și posibilitatea realizării profesionale peste hotarele țării. 

Misiunea programului de master de profesionalizare la specialitatea ,,Drept poliție-

nesc” (120 credite) este de a realiza o formare profesională eficientă în domeniu, axată pe însu-

șirea fundamentelor științifice, normative, a principiilor generale și speciale ale dreptului poliție-

nesc, necesare pentru dezvoltarea abilităților și deprinderilor practice în domeniul activităților 

moderne polițienești. 

Scopul programul de master de profesionalizare la specialitatea ,,Drept polițienesc” 

(120 credite) rezidă în formarea specialiștilor calificați din cadrul organelor de ocrotire a norme-

lor de drept sau din cadrul altor autorități de resort implicate direct sau indirect în activități poli-

țienești de înfăptuire a justiției în Republica Moldova conform standardelor internaționale. Abili-

tățile și deprinderile obținute vor completa sau va determina un nivel de profesionalism cores-

punzător exigențelor în condițiile statului de drept, economiei de piață, integrării regionale și 

evoluției societății internaționale. 

 

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

Ținând cont de cele trei funcții de bază (prioritare) ale învățământului superior (de instruire, 

de cercetare și de educație), ansamblul de competențe pe care trebuie să la posede absolventul la 

programul de master de profesionalizare la specialitatea ,,Drept polițienesc” (120 credite) sunt 

clasificate în 2 categorii: competențe profesionale (CP) și transversale (CT).  

Competențe profesionale 

CP1: cunoașterea aprofundată a noțiunilor și instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul 

acestui program; 
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CP2: cunoașterea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice dreptului polițienesc, drept con-

travențional, intervenției profesionale polițienești etc.; 

CP3: identificarea problemelor de cercetare în domeniul dreptului polițienesc și contravenți-

onal; 

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

CP5: dobândirea abilităților de interpretare a legii contravenționale și a altor acte normative 

de specialitate; 

CP6: explicarea corelației între diferite incriminări; 

CP7:  interpretarea unor noțiuni utilizate de legiuitor la incriminarea unor fapte contravențio-

nale; 

CP8:  înțelegerea importanței reglementărilor contravenționale în context social și juridic; 

CP9: manifestarea unei atitudini responsabile față de formarea continuă, cunoașterea și apli-

carea corespunzătoare a noilor legi și a modificărilor legii contravenționale și a altor acte 

normative de specialitate; 

CP10: înțelegerea importanței dreptului contravențional în asigurarea protecției unor valori 

sociale; 

CP11: înțelegerea necesității unei calificări corecte a faptei contravenționale; 

CP12: promovarea unei atitudini creative în vederea optimizării legislației și practicii contra-

venționale; 

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

rea textelor de lege (normelor juridice) naționale și europene în domeniul de specialitate; 

CP14:  manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific; 

CP15:  valorificarea optimă și creativă a propriului potențial în activitățile științifice; 

CP16:  implicarea în dezvoltarea instituțională și în promovarea inovațiilor științifice; 

CP 17: demonstrarea inovației în contextul de muncă și de studii imprevizibile; 

CP 18: prognozarea evoluției dreptului polițienesc în contextul dezvoltării economice, politi-

ce, sociale, culturale a societății; 

CP19:  participarea la propria dezvoltare profesională; 

CP20: identificarea carențelor tehnico-legislative în materie de drept contravențional și ela-

borarea de propuneri de înlăturare a acestora; 

CP21:  cunoașterea jurisprudenței naționale și a celei internaționale în domeniul de speciali-

tate; 

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

lației de specialitate; 

CP23:  corelarea legislației interne cu legislația și jurisprudența din alte țări, precum și cu tra-

tatele și cu convențiile internaționale. 

Competențe transversale 
CT1:  capacitatea de analiză și sinteză; 

CT2:  capacitatea de a dezvolta raționamente logice; 

CT3:  capacitatea de organizare și planificare; 

CT4:  capacitatea de a susține public un discurs coerent, logic și retoric; 

CT5:  comunicare scrisă și orală în limba română; 

CT6:  capacitatea de a soluționa probleme; 

CT7:  capacitatea de evaluare și autoevaluare; 

CT8:  capacitatea de a lucra în echipă; 

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

CT10:  abilitatea de a lucra cu specialiști/experți din alte domenii; 

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

profesionale; 
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CT12: utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare 

profesională; 

CT13:  abilități de cercetare; 

CT14:  capacitatea de a învăța; 

CT15:  capacitate de sintetizare și interpretare a informațiilor primite, de rezolvare a unor 

probleme de bază și extinderea la probleme specifice; 

CT16:  abilitatea de a lucra independent; 

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

 

3. Obiectivele programului de studii 

 În acest context, programul de studii la master de profesionalizare la specialitatea 

,,Drept polițienesc” (120 credite), urmărește realizarea obiectivelor prin:  

1. Aprofundarea studiilor teoretico-practice în domeniul dreptului polițienesc, contravenți-

onal și a altor discipline specifice domeniului de activitate ale organelor de ocrotire a normelor 

de drept. Programul propune masteranzilor un studiu amplu nu doar a prevederilor doctrinare, ci 

accentul în mare măsură se va pune pe analiza practicii naționale, precum și a statelor, a orga-

nismelor internaționale și a instanțelor judiciare internaționale  

2. Perfecționarea continuă a capacității de a lua decizii legale în situații de criză din practi-

ca judiciară. 

3. Identificarea și soluționarea, la nivel teoretico-practic, a imperfecțiunilor din legislația 

contravențională și a altor acte normative de specialitate. Ca urmarea a cercetărilor realizate con-

statările elaborate pot fi utilizate ca recomandări pentru activitatea de lege ferenda. 

4. Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor și instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul pro-

gramului de master; 

5. Explicarea și interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum și aspectelor teoretice și 

practice specifice fiecărei discipline din cadrul programului de master; 

6. Îndeplinirea la termen, riguroasă și responsabilă în condiții de eficiență și eficacitate, a 

sarcinilor profesionale, cu respectarea principiilor eticii profesionale.  

7. Asigurarea condițiilor de dezvoltare multilaterală a  specialistului, formarea poziției ci-

vice și dimensiunii etice a personalității. 

Ocupații tipice pentru absolvenții programului de master de profesionalizare, Drept 

polițienesc (120 credite): Funcționari publici cu statut special din cadrul MAI; angajați ai Con-

siliul suprem de securitate; angajați ai Serviciul de Informație și Securitate; angajați ai Ministerul 

Apărării; angajați ai Centrul Național Anticorupție; angajați ai diferitor autorități publice impli-

cate în activitatea polițienească. 

Stagiul de practica de master/cercetare se promovează, în sem. II, anul II de studii cu o 

durată de 8 săptămâni și se creditează 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 4-5 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 

Misiunea învățământului superior este formarea specialiștilor competitivi pe piața forței 

de muncă. Masterul de profesionalizare Drept polițienesc (120 credite) deține un rol deosebit în 

cadrul diferitor programe de formare profesională. Toate acestea contribuie la formarea unor 

competențe de tip instrumental, interpersonal și sistemic.  

Actualmente pe piața muncii s-a creat un mare deficit de funcționari publici/funcționari 

publici cu statut special cu o pregătire în domeniul dreptului polițienesc, contravențional și alte 

domenii care vizează intervenția profesională a acestora față de diferite categorii de persoane 

vulnerabile conform standardelor internaționale, o parte considerabilă venind din diverse dome-

nii, diferite de sfera juridică.  

Reieșind din aceste considerente, necesitățile specialiștilor cu pregătire în domeniul drep-

tului polițienesc, atât la moment, cât și pe viitor vor fi tot mai mari, dat fiind interesul sporit al 

specialiștilor implicați în activități de prevenire a faptelor ilegale și apărare a ordinii și liniștii 

publice.  

Realizarea eficientă a obiectivelor programului de master le permite absolvenților o inte-

grare socioprofesională multilaterală de succes. Absolvenții programului vor putea activa în vii-

tor în diferite funcții și subdiviziuni în sectorul public, în special în cadrul sistemului de instituții 

cu atribuții polițienești. 
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5. Schema structurii programului de studii cu alocare de credite 

 

 

Unitățile de curs/module la libera alegere 

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 în structurile polițienești 150 Examen 5 

F.01.O.003 Probleme actuale de drept polițienesc 150 Examen 5 

F.01.O.004 Psihologia comunicării în activitatea polițienească 150 Examen 5 

F.01.O.005 
Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea 

polițienească  
150 Examen 5 

S.01.O.006 
Politici moderne privind activitatea de prevenție 

polițienească 
150 Examen 5 

Total semestrul 1 900 6 30 

Semestrul 2 

S.02.O.007 Regimul juridic al intervenției polițienești 150 Examen 5 

S.02.O.008 Teoria răspunderii contravenționale  150 Examen 5 

S.02.O.009 Și combaterea violenței în familie 150 Examen 5 

S.02.O.010 Protecția specială a copiilor aflați în situații de risc 150 Examen 5 

S.02.A.011 
Siguranța și ordinea publică 

Controlul activității administrației publice 
150 Examen 5 

S.02.A.012 
Funcția publică și statutul funcționarului public 

Etică și integritate în activitatea polițienească 
150 Examen 5 

Total semestrul 2 900 6 30 

Total anul I 1800 12 60 

Anul II 

Semestrul 3 

S.03.O. 013 

Tactica polițienească și proceduri operaționale 

privind intervenția structurilor de ordine și siguran-

ță publică 

150 Examen  5 

S.03.O. 014 Politici moderne privind activitatea polițienească 150 Examen  5 

S.03.O. 015 
Practici moderne de intervenție față de minoritățile 

etnice 
150 Examen  5 

S.03.A. 016 
Dreptul refugiaților  

Bazele managementului migrației 
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 Administrarea proiectelor 150 Examen 5 

S.03.L.020 
administrarea crizelor și gestionarea riscurilor în 

activitatea polițienească 
150 Examen 5 
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6. Posibilități de angajare a absolvenților 

Specialistul care a absolvit masterul de profesionalizare Drept polițienesc (120 credite) 

poate să-și desfășoare activitatea sa profesionala în diverse domenii – cu misiunea de a apăra 

libertatea și drepturile fundamentale ale omului precum și de prevenire și de combatere a infrac-

țiunilor și a contravențiilor.  

Caracteristicile distinctive ale masterului de profesionalizare Drept polițienesc (120 cre-

dite) constau în asigurarea unei pregătiri profesionale de calitate, în realizarea formării unei pre-

gătiri eficiente în domeniu, creând premise sigure de integrare socio-profesională de succes a 

persoanelor specializate în acest domeniu în cadrul sistemului de drept din Republica Moldova. 

Formarea profesională este de a asimila cunoștințe teoretico-practice și de a cultiva deprinderi și 

abilități în domeniul dreptului polițienesc, întru satisfacerea necesităților societății; asigurarea 

dreptului fiecărui cetățean la justiție; promovarea pluralismului de opinii; circulația nestingherită 

a ideilor, concepțiilor, teoriilor; crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea legalității, stimu-

lând astfel procesele de dezvoltare continuă a principiilor democratice de conviețuire socială.  

 

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-

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 obținute asigură constituirea traseului individual de forma-

re profesională, în funcție de aspirațiile de dezvoltare profesională și perspectivele de angajare în 

Total  300 
 

10 
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câmpul muncii. Calificarea obținută după absolvirea ciclului II, masterat permite deținătorilor 

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

 

 


