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I. INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA INSTITUŢIE 

 

Denumirea completă a instituției: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată 
Adresa: Chişinău, str. Voluntarilor, 8, bl. 3 
Pagina web: https://criminology.md/  
 
A fost înregistrată la 21 iulie 2010 de Ministerul Justiţiei (certificat de înregistrare: MD 

002500, nr. de înregistrare 4666, nr. de identificare de stat 1010620005221). Statutul a fost coor-
donat şi instituţia a fost constituită cu avizul Ministerului Educaţiei nr. 03/14-2785 din 12.07.2010.  

Potrivit prevederilor statutare, Institutul Criminologie constituie o unitate de învățământ su-
perior universitar, un centru ştiinţific, cultural şi de instruire în domeniul ştiinţelor penale, crimino-
logiei, deviantologiei, psihocriminologiei, securităţii criminologice, victimologiei, având, printre 
altele, următoarele sarcini: 

1) pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea specialiştilor de o înaltă competenţă profesio-
nală şi maturitate civică, în corespundere cu necesităţile economiei naţionale, capabili să rezolve 
problemele economiei de piaţă, ale integrării europene şi mondiale; 

2) desfăşurarea activităţilor de susţinere, dezvoltare şi promovare a ştiinţei penale şi crimi-
nologiei naţionale în plan european şi internaţional; realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică 
şi de instruire continuă în domeniul ştiinţelor penale şi al criminologiei; 

3) contribuirea la formarea unui sistem modern de pregătire continuă a specialiştilor în 
domeniul juridic, penal şi criminologic, a cadrelor de cercetare şi de instruire în domeniile nomi-
nalizate; 

4) susţinerea programelor de cercetare şi instruire în domeniul socio-umanistic, juridic, pe-
nal şi criminologic, a programelor de promovare şi integrare a ştiinţei naţionale în plan european 
şi internaţional, etc. 

Institutul de Criminologie a fost conceput ca o instituţie cu profil (specific) criminologic, 
reieşind din necesitatea obiectivă în asigurare criminologică a activităţilor de prevenire a crimi-
nalităţii, corupţiei şi a altor devianţe sociale. 
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II. LISTA PROGRAMELOR OFERITE: 

 

2.1. FACULTATEA DE CRIMINOLOGIE ȘI ȘTIINȚE JURIDICE 

 

Codul Denumirea specialităților 
Numărul 

ECTS 

0421.2 Criminologie și științe penale 240 
0421.1 Drept 240 

 

Sistemul European de Credite ECTS implementat în Institutul de Criminologie este aplicat 
pentru toate programele de studii în conformitate cu Ghidul de implementare a Sistemului Naţio-

nal de Credite de Studiu. 

Creditul reprezintă volumul total de muncă depus de student pentru însuşirea cunoştinţelor 
aferente unei materii de studiu. Numărul total de credite la învăţământ de zi atribuite unităţilor de 
curs pentru un an de studiu este de 60 (șaizeci), respectiv câte 30 (treizeci) pentru fiecare semes-
tru. Obţinerea creditelor atribuite unei unităţi de curs este condiţionată de atingerea finalităţilor 
scontate pentru unitatea de curs respectivă. Nota minimă de promovare este 5 (cinci). 

 
 

III. INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PROGRAMELE OFERITE 

 
3.1. CRIMINOLOGIE ȘI ȘTIINȚE PENALE 

 
Nivelul calificării: 6 ISCED 
Codul și denumirea domeniului general de studiu: 042 – Drept 
Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0421 – Drept 
Codul și denumirea specialității: 0421.2 – Criminologie și științe penale 
Numărul total de credite: 240 ECTS 

Titlul: Licențiat în drept 
Limba de instruire: limba română 
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii 

profesionale de profil; diploma de studii superioare 
 
Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență la zi, învățământ cu 

frecvență redusă și învățământ la distanță 
 
Sarcina învățământului la specialitatea Criminologie și științe penale este de a înfăptui o bu-

nă pregătire în domeniul dreptului a specialistului, care să cuprindă și o pregătire adâncită în mate-
ria criminologică și penală. Specialitatea și pregătirea profesională propusă răspund nevoii de a se 
încorpora socio-profesional îndată după încheierea învățăturii, dar și de a putea face față cerințelor 
profesionale noi un timp îndelungat, ca urmare a schimbărilor sociale neîncetate care au loc de-a 
lungul vieții omului. 
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Pregătirea unui specialist în drept care dispune de o cunoaștere criminologică adâncită va 
contribui la sporirea eficacității și eficienței activității anticrimă și la asigurarea profesionalismului 
lucrătorilor care îndeplinesc funcții (posturi) cu atribuții specializate în domeniul criminologic, și 
anume: analiza (strategică și tactică), prognozarea și evaluarea criminologică, elaborarea politicii 
criminologice a țării, incriminarea comportărilor antisociale și stabilirea unor pedepse eficace și 
eficiente, prevenirea nerepresivă a criminalității, a comportamentelor criminale și victimogene 
individuale, inclusiv expertiza criminologică, individualizarea răspunderii, pedepsei și liberării 
înainte de termen de pedeapsa penală, precum și înlăturarea urmărilor comportărilor criminale.  

 
Anul I de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

F.01.O.001 Teoria generală a statului şi dreptului 180 I examen 6 
F.01.O.002 Drept constituțional 180 I examen 6 
S.01.O.003 Psihologie generală 150 I examen 5 

G.01.O.004 
Tehnologii informaţionale în activita-
tea criminologică 

150 I examen 5 

U.01.A.005// 
U.01.A.006 

Curs practic de comunicare// 
Învățare eficientă în învățământul su-
perior 

120 I examen 4 

G.01.O.007 
Limbi străine: Limba engleză// 
Limba franceză 

120 I examen 4 

G.01.O.008 Educaţie fizică 60 I – – 

F.02.O.009 
Sistemul organelor de asigurare a or-
dinii de drept și securității în Repu-
blica Moldova 

180 II examen 6 

S.02.O.010 Teoria generală a răspunderii juridice 150 II examen 5 

S.02.O.011 
Introducere în criminologie și științe 
penale 

150 II examen 5 

U.02.O.012 Psihologia personalității 150 II examen 5 
S.02.O.013 Sociologie și deviantologie 150 II examen 5 

G.02.O.014 
Limbi străine: Limba engleză// 
Limba franceză 

120 II examen 4 

G.02.O.015 Educaţie fizică 60 II – – 

Total  1920 – E-12 60 

 

Anul II de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul  

de credite 

S.03.O.016 Criminologie generală 150 III examen 5 
F.03.O.017 Drept penal general (I) 120 III examen 4 
F.03.O.018 Drept administrativ 180 III examen 6 
G.03.O.019 Etica şi cultura profesională 120 III examen 4 

S.03.O.020 
Drept contravenţional și procedură 
contravențională 

180 III examen 6 

S.03.O.021 Psihologie socială 150 III examen 5 
S.04.O.022 Criminologie specială 150 IV examen 5 
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S.04.O.023 Statistica aplicată în criminologie 90 IV examen 3 
F.04.O.024 Drept penal general (II) 180 IV examen 6 
F.04.O.025 Drept civil (I) 180 IV examen 6 
U.04.A.026// 
U.04.A.027 

Ştiinţe filosofice// 
Ştiinţe politice 

120 IV examen 4 

Stagii de practică de inițiere 180 IV examen 6 

Total 1800 – E-12 60 

 

Anul III de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

 modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

F.05.O.028 Drept penal. Partea specială (I) 180 V examen 6 
F.05.O.029 Drept civil (II) 180 V examen 6 
F.05.O.030 Dreptul procesual penal (I) 180 V examen 6 

S.05.O.031 
Bazele analizei și prognozării crimi-
nologice 

180 V examen 6 

S.05.A.032// 
S.05.A.033 

Bazele asigurării securității crimino-
logice private// 
Drept execuțional penal și activitatea 
de probațiune 

180 V examen 6 

F.06.O.034 Drept penal. Partea specială (II) 150 VI examen 5 
F.06.O.035 Drept civil (III) 150 VI examen 5 
F.06.O.036 Drept procesual civil 150 VI examen 5 
F.06.O.037 Drept procesual penal (II) 150 VI examen 5 
S.06.O.038 Medicina legală și psihiatria judiciară 150 VI examen 5 
F.06.O.035 Drept civil (III) 150 VI examen 5 

Total  1800 – E-10 60 

 

Anul IV de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul  

de credite 

S.07.A.039// 
S.07.A.040 

Expertizarea criminologică// 
Filosofia dreptului 

150 VII examen 5 

S.07.O.041 
Prevenirea criminalității și 
devianțelor sociale 

150 VII examen 5 

F.07.O.042 Drept civil (IV) 150 VII examen 5 

S.07.A.043// 
S.07.A.044 

Calificarea juridică a infracțiunilor 
și contravențiilor// 
Drept penal comparat 

120 VII examen 4 

S.07.A.045// 
S.07.A.046 

Drept polițienesc// 
Psihologie juridică 

150 VII examen 5 

S.07.O.047 Criminalistica: curs practic 180 VII examen 6 
Stagii de practică de specialitate 180 VIII examen 6 
Practica de licenţă 360 VIII examen 12 
Examenul de licenţă 360 VIII examen 12 

Total  1800 – E-9 60 
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Discipline facultative (la libera alegere) 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Anul Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

1. Medicina extremală 60 II III examen 2 
2. Securitatea muncii 60 II IV examen 2 
3. Protecția civilă 60 III V examen 2 
4. Tehnici de comunicare non verbală 60 III VI examen 2 
5. Medierea juridică 60 IV VII examen 2 
6. Educație incluzivă 60 IV VIII examen 2 

Total  360 – – E-6 12 

 
Modulul psihopedagogic, la alegere în regim extracurricular 

 

 

3.2. DESCRIEREA FINALITĂŢILOR DE STUDII ŞI A COMPETENŢELOR 

 

Competențe gnoseologice: 

− cunoaşterea structurii fundamentale a sistemului de drept național (a principalelor acte 
normative); 

− cunoașterea esenței justiției, a legalității și a ordinii de drept; 

− stabilirea surselor de informare în domeniul juridic și criminologic; 

− cunoașterea fundamentelor teoretice ale dreptului; 

− cunoașterea principalelor însușiri ale criminalității, criminalilor, victimelor și comportă-
rii criminale; 

− cunoașterea factorilor determinanți ai criminalității și a legilor criminologice. 
 

Competențe prognostice: 

− prognozarea evoluției dreptului și criminalității în contextul dezvoltării politice, econo-
mice și culturale a țării; 

− evaluarea perspectivelor înfăptuirii reformei de drept și a activității anticrimă; 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

F.03.A.071 Fundamentele pedagogiei 150 III examen 5 
S.04.A.072 Teoria și metodologia evaluării 150 IV examen 5 
F.05.A.073 Fundamentele psihologiei 150 V examen 5 

F.06.A.074 
Psihologia personalității și psiholo-
gia dezvoltării 

150 VI examen 5 

S.07.A.075 
Teoria și metodologia  
curriculum-ului 

120 VII examen 4 

S.08.A.076 Didactica științelor juridice 120 VIII examen 4 
S.08.A.077 Educație incluzivă 60 VIII examen 2 
S.04.A.078 
S.05.A.079 
S.06.A.080 
S.07.A.081 

Practica pedagogică 90 

IV 
V 
VI 

VIII 

examen 30 

Total 990 – E-8 60 
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− elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul juridic și criminologic; 

− prognozarea perspectivelor dezvoltării statului de drept; 

− prognozarea criminologică a comportării criminale. 
 

Competențe praxiologice: 

− folosirea limbajului juridic şi criminologic; 

− aplicarea metodelor de interpretare a normelor de drept; 

− stăpânirea tehnicilor de întocmire a documentelor juridice; 

− pregătirea argumentelor de drept şi folosirea publică în dezbatere a acestora; 

− aplicarea metodelor de analiză a criminalității sau a comportărilor criminale sau victimo-
gene și de evaluare a activității criminologice; 

− aplicarea metodelor de prevenire a criminalității și comportărilor criminale și victimogene 
și de asigurare a securității criminologice. 

 

Competențe administrative: 

− diagnosticarea mediului intern și a culturii organizaționale a instituțiilor din sistemul juridic; 

− proiectarea activității instituțiilor din sistemul juridic; 

− observarea și supravegherea activității instituțiilor din sistemul juridic; 

− fructificarea potențialului comunității pentru buna funcționare a normelor de drept. 
 

Competențe de evaluare a rezultatelor activității profesionale: 
− stabilirea criteriilor de evaluare a funcționalității sistemului juridic și randamentului ac-

tivității anticrimă într-un context social concret; 

− evaluarea activității profesionale din perspectiva atribuțiilor de serviciu îndeplinite în sis-
temul juridic; 

− folosirea rezultatelor evaluării în vederea îmbunătățirii activității profesionale. 
 

Competențe comunicative și de integrare socială: 
− adaptarea comunicării la diversitatea acțiunilor juridice și criminologice; 

− folosirea formelor de comunicare adecvate jurisprudenței și criminologiei; 

− adaptarea la diverse medii profesionale și împrejurări de serviciu. 
 

Competențe de cercetare științifică: 
− recunoașterea problemelor de cercetare științifică în domeniul dreptului și criminologiei; 

− cunoașterea metodologiei cercetării științifice în domeniul dreptului și criminologiei; 

− formularea de raționamente criminologice vizând prevenirea şi contracararea criminali-
tății, abaterilor sociale şi corupției. 

 

Competențe de învățare neîntreruptă: 
− stabilirea nevoilor de formare profesională, având în vedere evoluția sistemului de drept 

și a activității anticrimă; 

− folosirea diverselor forme de perfecționare a competenței profesionale în domeniul ju-
risprudenței și activității criminologice; 

− aprecierea schimbărilor care au loc în sistemul juridic și activitatea anticrimă drept con-
diție a funcționalității acestora. 
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3.3. DREPT 

 

Nivelul calificării: 6 ISCED 

Codul și denumirea domeniului general de studio: 042 – Drept 
Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0421 – Drept 
Codul și denumirea specialității: 0421.1 – Drept 
Numărul total de credite: 240 ECTS 
Titlul: Licențiat în drept 
Limba de instruire: Limba română 
Baza admiterii: diploma de bacalaureat sau un act echivalent de studii; diploma de studii 

profesionale de profil; diploma de studii superioare 
Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență la zi, învățământ cu 

frecvență redusă și învățământ la distanță 
 
Misiunea programului la specialitatea Drept este de a realiza o formare profesională eficientă 

în jurisprudenţă, cu o instruire aprofundată în ştiinţele penale şi criminologie, creând premize sigu-
re de integrare socio-profesională de succes a absolvenţilor în activitatea juridică şi criminologică 
din Republica Moldova, precum şi posibilitatea realizării profesionale peste hotarele ţării. 

Formarea specialiştilor în Drept cu o pregătire criminologică fundamentală va contribui la 
sporirea eficacităţii şi eficacităţii activităţii anticrimă. Juriştii-criminologi sunt necesari atât în 
activitatea din organele de drept ale statului (Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional An-
ticorupţie, Serviciul de Probaţiune, Procuratură, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Minis-
terul Justiţiei), cât şi în cele obşteşti (centre de cercetare, analiză şi prevenire a criminalităţii, 
centre de acordare a ajutorului victimelor actelor criminale, etc.) sau în sectorul privat (agenţiile 
de protecţie, pază şi securitate; serviciile corporative de securitate ale instituţiilor şi întreprinderi-
lor, etc.). 

 
Anul I de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

F.01.O.001 Teoria generală a statului şi dreptului 180 I examen 6 
F.01.O.002 Drept constituțional 180 I examen 6 
S.01.O.003 Psihologie generală 150 I examen 5 

G.01.O.004 
Tehnologii informaţionale în activita-
tea criminologică 

150 I examen 5 

U.01.A.005//  
01.A.006 

Curs practic de comunicare// 
Învățare eficientă în învățământul su-
perior 

120 I examen 4 

G.01.O.007 
Limbi străine: Limba engleză// 
Limba franceză 

120 I examen 4 

G.01.O.008 Educaţie fizică 60 I – – 

F.02.O.009 
Sistemul organelor de asigurare a or-
dinii de drept și securității în Repu-
blica Moldova 

180 II examen 6 

S.02.O.010 Teoria generală a răspunderii juridice 150 II examen 5 
S.02.O.011 Introducere în criminologie și științe 150 II examen 5 
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penale 
U.02.O.012 Psihologia personalității 150 II examen 5 
S.02.O.013 Sociologie și deviantologie 150 II examen 5 

G.02.O.014 
Limbi străine: Limba engleză// 
Limba franceză 

120 II examen 4 

G.02.O.015 Educaţie fizică 60 II – – 

Total  1920 – E-12 60 

 
Anul II de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

 modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

S.03.O.016 Criminologie generală 150 III examen 5 
F.03.O.017 Drept penal general (I) 120 III examen 4 
F.03.O.018 Drept administrativ 180 III examen 6 
G.03.O.019 Etica şi cultura profesională 120 III examen 4 

S.03.O.020 
Drept contravenţional și procedură 
contravențională 

180 III examen 6 

S.03.O.021 Psihologie socială 150 III examen 5 
S.04.O.022 Criminologie specială 150 IV examen 5 
S.04.O.023 Statistica aplicată în criminologie 90 IV examen 3 
F.04.O.024 Drept penal general (II) 180 IV examen 6 
F.04.O.025 Drept civil (I) 180 IV examen 6 
U.04.A.026//  
U.04.A.027 

Ştiinţe filosofice// 
Ştiinţe politice 

120 IV examen 4 

Stagii de practică de inițiere 180 IV examen 6 

Total 1800 – E-12 60 

 

Anul III de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

 modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

F.05.O.028 Drept penal. Partea specială (I) 180 V examen 6 
F.05.O.029 Drept civil (II) 180 V examen 6 
F.05.O.030 Dreptul procesual penal (I) 180 V examen 6 

S.05.O.031 
Bazele analizei și prognozării crimi-
nologice 

180 V examen 6 

S.05.A.032// 
S.05.A.033 

Bazele asigurării securității crimino-
logice private// 
Drept execuțional penal și activitatea 
de probațiune 

180 V examen 6 

F.06.O.034 Drept penal. Partea specială (II) 150 VI examen 5 
F.06.O.035 Drept civil (III) 150 VI examen 5 
F.06.O.036 Drept procesual civil 150 VI examen 5 
F.06.O.037 Drept procesual penal (II) 150 VI examen 5 
S.06.O.038 Medicina legală și psihiatria judiciară 150 VI examen 5 
F.06.O.035 Drept civil (III) 150 VI examen 5 

Total 1800 – E-10 60 
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Anul IV de studii 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

 modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

S.07.A.039//  
S.07.A.040 

Expertizarea criminologică// 
Filosofia dreptului 

150 VII examen 5 

S.07.O.041 
Prevenirea criminalității și 
devianțelor sociale 

150 VII examen 5 

F.07.O.042 Drept civil (IV) 150 VII examen 5 

S.07.A.043// 
S.07.A.044 

Calificarea juridică a infracțiunilor 
și contravențiilor// 
Drept penal comparat 

120 VII examen 4 

S.07.A.045//  
S.07.A.046 

Drept polițienesc // 
Psihologie juridică 

150 VII examen 5 

S.07.O.047 Criminalistica: curs practic 180 VII examen 6 
Stagii de practică de specialitate 180 VIII examen 6 
Practica de licenţă 360 VIII examen 12 
Examenul de licenţă 360 VIII examen 12 

Total 1800 – E-9 60 

 

Discipline facultative (la libera alegere) 

Nr. 

crt. 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Anul Semestrul 

Forma de 

evaluare 

Numărul 

de credite 

1. Medicina extremală 60 II III examen 2 
2. Securitatea muncii 60 II IV examen 2 
3. Protecția civilă 60 III V examen 2 
4. Tehnici de comunicare non verbală 60 III VI examen 2 
5. Medierea juridică 60 IV VII examen 2 
6. Educație incluzivă 60 IV VIII examen 2 

Total  360 – – E-6 12 

 
Modulul psihopedagogic, la alegere în regim extracurricular 

Codul 

disciplinei 

Denumirea unității de curs/ 

modulului 

Total 

ore 
Semestrul 

Forma 

de evaluare 

Numărul 

de credite 

F.03.A.071 Fundamentele pedagogiei 150 III examen 5 
S.04.A.072 Teoria și metodologia evaluării 150 IV examen 5 
F.05.A.073 Fundamentele psihologiei 150 V examen 5 

F.06.A.074 
Psihologia personalității și 
psihologia dezvoltării 

150 VI examen 5 

S.07.A.075 
Teoria și metodologia 
curriculum-ului 

120 VII examen 4 

S.08.A.076 Didactica științelor juridice 120 VIII examen 4 
S.08.A.077 Educație incluzivă 60 VIII examen 2 
S.04.A.078 
S.05.A.079 
S.06.A.080 
S.07.A.081 

Practica pedagogică 90 

IV 
V 
VI 
VII 

examen 30 

Total 990 – E-8 60 
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3.4. DESCRIEREA FINALITĂŢILOR DE STUDII ŞI A COMPETENŢELOR 

 
Competențe gnoseologice: 
− cunoaşterea structurii fundamentale a sistemului juridic național (a principalelor acte 

normative); 
− cunoașterea esenței justiției, a legalității și a ordinii de drept; 
− identificarea surselor de informare eficientă în domeniul dreptului; 
− cunoașterea bazelor (fundamentelor) teoretice ale dreptului. 
 

Competențe prognostice: 
− prognozarea evoluției jurisprudenței în contextul dezvoltării politice, economice, cultu-

rale a societății; 
− evaluarea perspectivelor implementării reformei juridice; 
− elaborarea proiectelor de activitate profesională în domeniul dreptului; 
− prognozarea perspectivelor dezvoltării statului de drept. 
 

Competențe praxiologice: 
− posibilitatea abordării problemelor juridice din perspectiva evoluțiilor normelor de drept 

comunitar; 
− stăpânirea limbajului juridic şi criminologic; 
− interpretarea textelor de natură juridică-reglementară; 
− întocmirea şi redactarea documentelor de natură juridică; 
− realizarea analizei, expertizelor şi prognozei criminologice. 
 

Competențe manageriale: 
− diagnosticarea mediului intern și a culturii organizaționale a instituțiilor din sistemul juridic; 
− proiectarea activității instituțiilor din sistemul juridic; 
− monitorizarea activității instituțiilor din sistemul juridic; 
− valorificarea potențialului comunității în buna funcționare a normelor de drept. 
 

Competențe de evaluare a rezultatelor activității profesionale: 
− determinarea criteriilor de evaluare a funcționalității sistemului juridic în context social 

concret; 
− evaluarea activității profesionale din perspectiva atribuțiilor de serviciu realizate în siste-

mul juridic; 
− utilizarea rezultatelor evaluării în vederea îmbunătățirii activității profesionale. 
 

Competențe comunicative și de integrare socială: 
− adaptarea comunicării la diversitatea acțiunilor practicii juridice; 
− utilizarea formelor de comunicare adecvate jurisprudenței; 
− perfecționarea abilităților de comunicare în dependență de schimbările din domeniul 

dreptului. 
 

Competențe de investigație (cercetare): 
− identificarea problemelor de cercetare în domeniul jurisprudenței; 
− cunoașterea metodologiei cercetării științifice în domeniul jurisprudenței și criminologiei; 
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− formularea de raționamente criminologice vizând prevenirea şi contracararea criminali-
tății, deviațiilor sociale şi corupției. 

 

Competențe de formare continuă: 
− identificarea necesităților de formare profesională în dependență de evoluția sistemului 

de drept; 
− utilizarea diverselor forme de perfecționare a competenței profesionale în domeniul ju-

risprudenței; 
− aprecierea schimbărilor parvenite în sistemul juridic drept condiție a funcționalității lui. 
 

Posibilităţile de angajare în câmpul muncii: în organele de asigurare a ordinii de drept; în 

sfera protecţiei drepturilor omului; în birourile notariale; în organizaţiile internaţionale şi obşteşti; 
în organizaţiile specializate în analiza, cercetarea şi prevenirea criminalităţii; organizaţiile speciali-
zate în acordarea ajutorului victimelor actelor criminale; organizaţiile specializate în acordarea 
ajutorului persoanelor condamnate pentru săvârșirea crimelor; serviciile de poliţie; organele de 
procuratură; instituţiile judecătoreşti; instituţiile penitenciare; serviciul vamal; serviciul de probaţi-
une; agenţiile de securitate; birourile de executare judecătorească; companiile de investigaţii priva-
te; birourile de consultanţă juridică; serviciile de analiză. 

 

Lista profesiilor conform specialităţii: jurist, jurist-consultant, avocat, judecător, procuror, 
inspector în instituţiile penitenciare, fiscale, avocat parlamentar, ofiţer de urmărire penală, notar, 
criminolog, analist, consilier în domeniul anticrimă, expert în activitatea anticrimă, specialist în 
expertizare criminologică, victimolog, investigator, detectiv particular, ofiţer de probaţiune, ofiţer 
de urmărire penală, ofiţer de poliţie, vameş, procuror pentru cauze penale, judecător în materie 
penală, avocat pentru cauze penale, jurist în materie penală, inspector (pentru minori, de sector, 
etc.). 

 

Angajarea în câmpul muncii 

Absolventul își va putea găsi un loc de lucru: în organele de asigurare a ordinii de drept; în 

sfera apărării drepturilor omului; în organizaţiile internaţionale şi obşteşti; în organizaţiile speciali-
zate în analiza, cercetarea şi prevenirea criminalităţii; organizaţiile specializate în acordarea ajuto-
rului victimelor faptelor criminale; organizaţiile specializate în acordarea ajutorului persoanelor 
condamnate pentru comiterea crimelor; serviciile de poliţie; organele de procuratură; instituţiile 
judecătoreşti; instituţiile penitenciare; serviciul vamal; serviciul de probaţiune; agenţiile de securi-
tate privată; birourile de executare judecătorească; companiile sau birourile de investigare privată; 
birourile de consultanţă juridică; serviciile de analiză și prevenire. 

 

Lista profesiilor conform specialităţii 
Specialitatea dată cuprinde o pregătire adecvată îndeplinirii următoarelor profesii: jurist, ju-

rist-consultant, avocat, judecător, procuror, inspector în instituţiile penitenciare și fiscale, avocat 
parlamentar, ofiţer de urmărire penală, criminolog, analist, consilier în domeniul anticrimă, expert 
în activitatea anticrimă, specialist în expertizare criminologică, victimolog, investigator, detectiv 
particular, ofiţer de probaţiune, ofiţer de poliţie, vameş, procuror pentru cauze penale, judecător în 
materie penală, avocat pentru cauze penale, jurist în materie penală. 

 


