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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ADMITERE 2018 

 

1. Misiunea programului de studii 
Misiunea programului de master Știinţe penale şi criminalistică constă în 

aprofundarea cunoştinţelor de drept penal, drept procesual penal, criminalistică precum şi a 

altor discipline cu implicaţii în investigaţia penală, acumulate de absolvenţii facultăţilor cu 

profil juridic, prin studierea problematicii specifice dreptului, a justiţiei penale, precum şi în 

însuşirea cunoştinţelor de drept necesare absolvenţilor de studii juridice, implicaţi în 

activităţile judiciare. Programul de studii de master are, totodată, misiunea de a desfăşura 

activităţi didactice cu scopul de a forma specialişti de înaltă calificare pentru activităţile 

juridice, didactice, ştiinţifice şi de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare 

desfăşurării proceselor de educaţie la standarde de calitate superioare, necesare menţinerii 

competitivităţii în spaţiul european al învăţământului juridic.   

 

2. Obiectivele programului de studii 

Obiectivele programului de studii constau în formarea de competenţe necesare 

cercetării şi desfăşurării investigaţiei penale, acordării de consultanţă de specialitate în 

domeniu, întrebuinţării integrate a aparatului conceptual şi metodologic în situaţii specifice 

incomplet definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi. 

 

3. Competenţele dobândite  

 Analizează problemele juridice, aplică teorii şi concepte în domeniul ştiinţelor sociale, 

aplică cunoştinţe în cadrul procedurilor de elaborare a actelor normative şi aplică în concret 

legislaţia naţională, europeană şi internaţională referitoare activitatea de investigaţie penală; 

• Cercetează problemele juridice, aplicarea și interpretarea conceptelor, normelor juridice și 

teoriilor în domeniul științelor sociale, aplicarea cunoștințelor în cadrul procedurilor de 
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elaborare a actelor normative și interpretarea aplicarea în concret a legislației penale şi 

procesual penale naționale, europene și internaționale; 

• Colectează, analizează şi structurează informaţiile în cadrul activităţii de investigaţiei 

penală, precum şi redactează rapoarte în cadrul procedurilor judiciare; 

• Aplică legislația specifică cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală, a activităţilor 

de strângere şi administrare a probelor; 

• Consiliază sau asistă în limitele legale, folosirea metodelor şi tehnicilor de investigaţie 

criminalistică; 

• Soluționează conflicte  prin conciliere sau mediere; 

• Consiliază în asistenţa judiciară în materie penală şi formele de cooperare judiciară în 

general; 

• Analizează problemele criminalităţii transnaţionale, necesitatea prevenirii şi combaterii 

acesteia într-un cadru organizat la nivel european şi mondial; 

• Are abilităţi de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor. 

 

Acquired skills 

• It analyses the legal issues, applies theories and concepts in the field of social sciences, 

applies knowledge in the procedures for drafting the normative acts and applies national, 

European and international legislation regarding the criminal investigative activity; 

• It investigates the legal issues, application and interpretation of the concepts, legal norms 

and theories in the field of social sciences, the application of the knowledge in the procedures 

for drafting the normative acts and the interpretation of the concrete application of the 

national, European and international criminal law and criminal law; 

• Collecting, analysing and structuring information in the criminal investigation activity, and 

drafting reports in court proceedings; 

• Apply specific legislation on the conduct of criminal prosecution, torting and witnessing 

activities; 

• Advises or assists within legal limits, the use of forensic investigation methods and 

techniques; 

• Solves conflicts by conciliation or mediation; 

• It advises on judicial assistance in criminal matters and forms of judicial cooperation in 

general; 

• It analyses the problems of transnational crime, the need to prevent and combat it in an 

organized European and world context; 

• It has communication skills, teamwork and reporting results. 

 

4. Titlul şi calificarea obţinute 

 titlul: Ştiinţe penale şi criminalistică - Master 

 denumire calificare: Ştiinţe penale şi criminalistică  
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 cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupaţii posibile, conform „Clasificării Ocupaţiilor din România”:  

Ocupaţia 

 

expert criminalist  

consilier de probaţiune  

Cod COR/ISCO-08 

 

261902 

261921 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Codul 

disciplinei 
Disciplina 

Tipul 

disciplinei 

Sem. 1 Sem. 2 
Număr de 

credite  
Forma 

de 

verif. 

Total ore/semestru 

C S C S 
Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 1 Sem. 2 

C, S SI C, S SI 

 Discipline obligatorii             

FDSPC0101 
Instituţii de drept penal I 

Criminal Law Institutions I 
DA 2 2 - - 5 

- 
E 56 69 - - 

FDSPC0102 

Instituţii de drept procesual penal I 

Procedural Criminal Law 

Institutions I 

DA 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

FDSPC0103 
Probaţiunea în procesul penal I 

Probation in a penal trial I 
DS 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

FDSPC0104 
Proceduri penale speciale I 

Special Criminal Procedures I 
DA 2 1 - - 4 - E 42 58 - - 

FDSPC0105 

Tehnici şi procedee de investigare 

criminalistică 

Forensic investigation techniques 

and procedures 

DS 2 1 - - 5 - E 42 83 - - 

FDSPC0106 
Etică şi integritate academică 

Ethics and academic integrity 
DC 1  - - 4 - C 14 86 - - 

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
 9 6 - - 26 - 5E 1C 210 440 - - 

              

 Discipline opţionale             

FDSPC0107 
Criminologie 

Criminology 
DS 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

FDSPC0108 
Medicină legală 

Forensic Medicine 
DS 1 1 - - 4 - E 28 72 - - 

 
Total ore/credite discipline 

optate 
 1 1 - - 4 - 1E 28 72 - - 

 
Observaţie: Se va alege o 

disciplină. 
            

              

 Discipline facultative             

FDSPC0109 
Limba engleză 

English Language 
DC 1 1 - - 4 - C 28 72 - - 

 Total ore discipline facultative  1 1 - - 4 - C 28 72 - - 

 
TOTAL  ore activităţi didactice 

pe săptămână sem 1. 
 10 7 - - - - - - - - - 

 TOTAL sem 1.  140 98 - - 30 - 6E 1C 238 512 - - 

              

 Discipline obligatorii             
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Codul 

disciplinei 
Disciplina 

Tipul 

disciplinei 

Sem. 1 Sem. 2 
Număr de 

credite  
Forma 

de 

verif. 

Total ore/semestru 

C S C S 
Sem. 

1 

Sem. 

2 

Sem. 1 Sem. 2 

C, S SI C, S SI 

FDSPC0210 
Instituţii de drept penal II 

Criminal Law Institutions II 
DA - - 2 1 - 4 E - - 42 58 

FDSPC0211 

Instituţii de drept procesual penal 

II 

Procedural Criminal Law 

Institutions II 

DA - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

FDSPC0212 
Probaţiunea în procesul penal II 

Probation in a penal trial II 
DS - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

FDSPC0213 
Drept execuţional penal 

Executional Criminal Law  
DA - - 1 1 - 4 E - - 28 72 

FDSPC0214 
Proceduri penale speciale II 

Special Criminal Procedures II 
DA - - 2 1 - 4 E - - 42 58 

FDSPC0215 

Cercetarea în vederea elaborării 

lucrării de disertație 

Research to develop dissertation 

thesis  

DS - - - 6 - 6 C - - 84 66 

FDSPC0216 
Practica de specialitate 

ISpecialised Practical Training 
DS - - - 3 - 4 C - - 42 58 

 
Total ore/credite discipline 

obligatorii 
- - - 7 14 - 30 5E, 2C - - 294 456 

              

 
TOTAL  ore activităţi didactice 

pe săptămână sem 2. 
- - - 7 14 -   - -   

 TOTAL sem 2. - - - 98 196 - 30 5E, 2C - - 294 456 

       10      

 TOTAL GENERAL  - 
      

11E, 

3C 
238 512 294 456 
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Prof. univ. dr. Maria FODOR 

Director Departament, 

Lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

 

 

 

 


