
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
„ŞTIINŢE PENALE” 

 
 

MASTERAT DE APROFUNDARE 

DURATA STUDIILOR: 1 AN (2010– 2011), cursuri de zi 

BENEFICIARI: Absolvenţii ciclului de licenţă (4 ani), Domeniul „Drept”, 
Specializarea „Drept” şi licenţiaţii în domenii socio-umane, specialişti în ştiinţe 
comportamentale, care prin natura profesiei, resimt necesitatea aprofundării pregătirii în 
ştiinţe conexe. 

 
Perfecţionarea continuă a procesului de învăţământ academic şi a legislaţiei din 

domeniu, prin acţiuni de mare anvergură la nivel european, acţiuni cuprinse în "Procesul 
Bologna", creează noi oportunităţi de formare şi specializare a forţei de muncă pentru 
domeniul juridic. 

Prin profilul şi conţinutul programelor de studii, atât la nivel de licenţă cât şi la 
nivel de masterat, Facultatea de Drept se individualizează pe piaţa serviciilor 
educaţionale prin promovarea valorilor învăţământului juridic naţional şi internaţional, 
centrate pe educaţie inter şi multidisciplinară, abordare teoretico-aplicativă cu accent pe 
dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi specifice unui comportament profesional care să 
facă faţă competiţiei din ce în ce mai acerbe de pe piaţa forţei de muncă cu profil juridic. 

Crearea unui învăţământ modern, integrat pe două cicluri de studii universitare, 
ciclul licenţă şi ciclul de masterat, a impus, în Universitatea Româno-Americană, 
perfecţionarea masteratului ca formă superioară de pregătire a tinerilor specialişti în 
domeniul juridic. 

Programul de studii universitare de masterat „Ştiinţe penale” îşi propune să 
mărească potenţialul individual de administrare a justiţiei prin dezvoltarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor, ajutându-i pe absolvenţi să identifice şi, în acelaşi timp, să răspundă 
efectiv gamei largi de oportunităţi privind exercitarea profesiei juridice în viitor, 
dezvoltând, de asemenea, aprecierea abordărilor multidisciplinare ale acestui domeniu. 

 
Misiunea programului de studii universitare de masterat „Ştiinţe penale” 

constă în a pregăti specialişti cu înaltă calificare, capabili să răspundă printr-un 
comportament eficient, cerinţelor actuale şi de perspectivă ale mediilor economic şi 
social, aflate într-o permanentă dinamică. 

Programul oferă cursuri care deschid perspectivele unei varietăţi de cariere, 
precum cele de: magistrat, avocat, notar, executor judecătoresc, criminalist etc. dar şi 
celor care activează în domenii conexe: sociologie, asistenţă socială, psihologie etc. 

Programul de studii este structurat în jurul unor discipline centrate pe domeniile 
dreptului public, cursuri care asigură participanţilor o bază solidă de cunoştinţe juridice 
teoretice şi aplicative. 

  
Obiectivele programului de studii universitare de masterat „Ştiinţe penale” 

sunt concentrate pe: 
 Performanţă, prin acumularea de cunoştinţe noi şi dezvoltarea de 

competenţe specifice; 



 Profesionalism, prin crearea unui mediu de afirmare şi promovare a 
valorilor fundamentale specifice domeniului pentru care se instruiesc; 

 Etică şi morală, prin promovarea integrităţii academice; 
 Cercetare în domeniu, prin implementarea de proiecte educaţionale şi 

de cercetare care pot oferi masteranzilor posibilitatea de a contribui direct ca specialişti 
cu performanţe în domeniu, la îmbunătăţirea mediului profesional specific; 

 Furnizarea de absolvenţi cu pregătire multidisciplinară, prin 
promovarea unei curricule extrem de diversificate în conţinut. 

 
Având în vedere centrarea învăţământului pe student, obiectiv strategic în 

Procesul Bologna, Facultatea de Drept a gândit şi promovat o curriculă universitară 
pentru programul de master Ştiinţe Penale care să transforme această formă de 
pregătire într-o sursă de forţă de muncă înalt calificată pentru instituţiile judiciare ale 
Uniunii Europene ori din domeniul consultanţei juridice. 

Cursanţii vor aborda 2 module, cu un accent puternic pe rolul comunicării şi 
creativităţii în practica juridică efectivă, împreună cu abordarea problemelor actuale, 
fiind capabili să analizeze contexte juridice aplicabile situaţiilor ce se ivesc în practica 
juridică naţională şi internaţională.  

Masteranzii vor participa la sesiuni de comunicări ştiinţifice, (organizate în cadrul 
Universităţii Româno-Americane şi în alte instituţii de învăţământ superior) cu lucrările 
elaborate în cadrul „Practicii de specialitate” şi se vor implica în granturi/contracte de 
cercetare care să dovedească abilităţile acestora. 

Disciplinele din planul de învăţământ urmăresc dezvoltarea de competenţe 
generale şi specifice dintre care enumerăm: 

 Proiecţia şi planificarea strategică a activităţilor specifice sistemului 
judiciar; 

 Implementarea procedurilor administrative în domeniul penal; 
 Identificarea implicaţiilor sociale şi umane ale demersului de investigare 

judiciară; 
 Dezvoltarea capacităţii de expertiză; 
 Utilizarea mijloacelor moderne de informare în cercetarea penală; 
 Capacitatea de a elabora studii şi analize privind implicaţiile juridice şi 

sociale ale aplicării unor sancţiuni penale; 
 Utilizarea metodelor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în 

elaborarea proiectelor juridice multinaţionale. 
 

În elaborarea programului de studii de masterat Ştiinţe penale, s-a avut în vedere 
implementarea performanţelor tehnice specifice domeniului ştiinţelor penale. Astfel, 
fiecare disciplină urmăreşte, printre altele, promovarea cercetării ştiinţifice de 
specialitate, care să se materializeze prin lucrarea de dizertaţie sau prin implicarea 
masteranzilor în programe şi proiecte de cercetare. 

 
În conformitate cu regulamentul de organizare a activităţii studiilor universitare de 

masterat, admiterea se organizează pe bază de concurs (probă scrisă, cu pondere de 
50% în media finală de admitere), cu luarea în considerare, în proporţie de 50% a 
mediei examenului de licenţă.  



Finalizarea studiilor universitare de masterat se concretizează prin elaborarea 
unei lucrări de disertaţie. 

Cursanţii abordează 2 module, cu accent puternic pe rolul comunicării şi 
creativităţii în practica juridică efectivă, împreună cu abordarea problemelor actuale, 
fiind capabili să analizeze contexte juridice aplicabile situaţiilor ce se ivesc în practica 
juridică naţională şi internaţională. 

 
 
DISCIPLINE DE STUDIU 
 
Cooperarea penală internaţională. Drept comparat  
 
7 puncte credit 
 Aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor în domeniile 

specifice cooperării juridice internaţionale în materie penală; 
 Familiarizarea masteranzilor cu cele mai noi abordări teoretico-aplicative 

în domeniul reprimării criminalităţii europene 
 
 
Infracţiuni prevăzute în legi speciale I 
 
7 puncte credit 
 Cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei existente în România prin care 

sunt reglementate relaţiile economico-sociale, comerciale, cele care 
privesc viaţa, integritatea şi sănătatea persoanei fizice, patrimoniul 
acesteia şi al persoanelor juridice; 

 Identificarea altor activităţi economice, sociale, comerciale sau de altă 
natură care impun reglementări juridice şi ocrotirea lor prin norme penale; 

 Analiza tuturor actelor şi faptelor incriminate ca infracţiuni în legi penale 
speciale sau în alte acte normative care au dispoziţii penale. 

 
Psihosociologia prevenirii criminalităţii  
 
5 puncte credit 
 Asigură pregătirea studenţilor pentru înţelegerea fenomenului criminalităţii 

prin raportare la contextul socio-cultural, economic şi politic care l-a 
generat; 

 Prezintă principalele abordări teoretico-explicative ale fenomenului 
criminalităţii pentru o înţelegere aprofundată a acestuia. 

 
 
 
 
Protecţia programelor informatice prin norme penale 
 
5 puncte credit 



 Studierea, înţelegerea şi dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor 
referitoare la criminalitatea informatică. 

 
Investigarea criminalităţii economico- financiare  
 
6 puncte credit 

 Cunoaşterea noilor concepţii şi reglementări cu privire la criminalitatea  
financiar-bancară şi a pieţei de capital: 

 Globalizarea financiară şi autoglobalizarea; 
 Aspecte de drept comparat privind fraudele bancare şi spălarea banilor; 
 Managementul criminalităţii financiar-bancare şi a pieţei de capital. 

 
Infracţiuni prevăzute în legi speciale II  
 
7  puncte credit 
 Cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei existente în România prin care 

sunt reglementate relaţiile economico-sociale, comerciale, cele care 
privesc viaţa, integritatea şi sănătatea persoanei fizice, patrimoniul 
acesteia şi al persoanelor juridice; 

 Identificarea altor activităţi economice, sociale, comerciale sau de altă 
natură care impun reglementări juridice şi ocrotirea lor prin norme penale; 

 Analiza tuturor actelor şi faptelor incriminate ca infracţiuni în legi penale 
speciale sau în alte acte normative care au dispoziţii penale. 

 
Victimologia şi protecţia victimală  
 
6 puncte credit 
 Analiza problemelor specifice subiecţilor infracţiunilor; 
 Evaluarea şi explicarea rolului victimei infracţiunilor în cadrul procesului 

penal ; 
 Analiza legislativă naţională şi internaţională privitoare la protecţia 

victimelor infracţionalităţii; 
 Dezvoltarea de abilităţi în gestionarea informaţiilor privind problemele 

specifice subiecţilor infracţiunilor. 
 
Drept execuţional penal  
 
6 puncte credit 
 
 
Cercetare ştiinţifică de specialitate. Definitivarea lucrării de disertatie  
 
10 puncte credit (peste necesarul celor 30 puncte credit semestriale) 
 Analiza ghidului privind elaborarea şi susţinerea lucrării de dizertaţie 
 Modalităţi de alegere a temelor şi a conducătorilor de lucrare 
 Metodologia elaborării lucrării de dizertaţie în domeniul juridic 



 Dezbaterea unor teme, studii de caz, specifice dreptului public, prin 
raportare la temele lucrărilor de dizertaţie a masteranzilor 

 
Practică de specialitate 
 
6 puncte credit 
 Însusirea reglementarilor legale, a doctrinei de specialitate şi a 

jurisprudentei în scopul interpretarii şi aplicării corecte a legii; 
 Cunoaşterea structurii organizatorice a instituţiilor judiciare şi a 

competenţelor stabilite prin lege; 
 Studierea practicii judiciare în domeniu, analiza soluţiilor pronunţate în 

diverse cauze şi argumentarea acestora;  
 Studierea, analiza dosarelor în curs de soluţionare şi întocmirea unor acte 

procedurale;  
 Dezvoltarea unor deprinderi practice privind activitatea de urmărire penală 

şi faza de judecată. 
 
 
Protecţia mediului înconjurător prin norme penale 
 
6 puncte credit 
 Cunoaşterea reglementărilor internaţionale în domeniul protecţiei mediului 

înconjurător; 
 Analiza reglementărilor din cadrul Uniunii Europene în acest domeniu; 
 Analiza legislaţiei din România cu privire la protecţia mediului 

înconjurător; 
 Cunoaşterea legislaţiei altor state cu privire la acest domeniu; 
 Analiza formelor de răspundere juridică pentru faptele ilicite care privesc 

mediul înconjurător; 
 Răspunderea penală pentru cei care săvârşesc infracţiuni în acest 

domeniu. 
 


