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: •DOMENIUL GENERAL DE STUDIU 103 SERVICII A
TRE 

ECl Ri r ĂJ I I
PROGRAMUL DE STUDII SUPERIOARE DE MASTER „MANAGEMENTUL 

SECURITĂTII PERSOANEI SI A PROPRIETĂŢII”

în scopul asigurării continuităţii studiilor în Domeniul general de studiu: 103 Servicii ale 
securităţii, Domeniul de formare profesională: 1032 - Protecţia persoanelor şi a proprietăţii, la 
programul de studii superioare de master „Managementul securităţii persoanei şi a 
proprietăţii”, la admitere pot participa deţinătorii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai 
unui act echivalent, recunoscut de autorităţile Republicii Moldova.

în cazul, în care candidatul la înmatriculare, este absolvent al unui program de licenţă 
dintr-un alt Domeniu general de studiu, decât 103 Servicii ale securităţii, masterandul urmează 
să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate, 
ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar.

Minimum-ul curricular necesar pentru continuarea studiilor superioare la ciclul II, la 
programul de studii superioare de master „Managementul securităţii persoanei şi a 
proprietăţii” poate fi acumulat prin:

a) transferarea creditelor acumulate la discipline relevante programului de master, 
obţinute în perioada studiilor superioare de licenţă;

b) în regim extracurricular, pe parcursul anului I de studii superioare de master.
Masteranzii, care nu au acumulat minimum-ul curricular necesar, nu vor fi admişi spre

susţinerea publică finală a tezei de master.
MINIMUM-UL CURRICULAR INIŢIAL NECESAR PENTRU CONTINUAREA STUDIILOR 

SUPERIOARE DE MASTER, DOMENIUL GENERAL DE STUDIU 103 SERVICII ALE SECURITĂŢII
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F 01 O. 23 Securitologia 180 60 120 40 20 Ex 6
FOI 0.24 Drept penal 180 60 120 40 20 Ex 6
S 01 O. 25 Drept procesual penal 180 60 120 40 20 Ex 6
S 02 O. 26 Dreptul investigaţiilor 180 60 120 40 20 Ex 6
S 02 O. 27 Sistemul organelor în 

domeniul securităţii publice
180 60 120 40 20 Ex 6

Total 900 300 600 200 100 5 Ex 30
Disiciplinele incluse în minimul curricular iniţial necesar conitnuării studiilor la 

programul de maşter „Managementul securităţii persoanei şi a proprietăţii” au scopul de a forma 
competenţe generale şi specifice precum cunoaşterea şi descrierea noţiunilor, teoriilor, 
conceptelor şi principiilor fundamentale din domeniul securităţii, să analizeze, aprecieze şi să 
interpreteze informaţiile relevante acumulate şi să efectueze pronosticuri sau să planifice acţiuni 
pentru asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor ce atentează la relaţiile 
sociale protejate de lege.


