
 

 

 



CALENDARUL UNIVERSITAR 

Anul 

de 

studii 

Activităţi   didactice Sesiuni de examene Stagii de 

practica 

V  a  c  a  n  ţ  e 

 Sem. 1 Sem. 2 Iarna Vara Săptămâni Iarna Primăvara Vara 

I 01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

   23.01-15.05 

 (15 săptămâni) 

16.12-21.01 

(3 săptămâni) 

16.05-04.06 

(3 săptămâni) 

30.01-06.03 

(5 săptămâni) 

 

31.12-13.01 

 (2 săptămâni) 

01.05-07.05 

(1 săptămână) 

05.06- 31.08  

(13 săptămâni) 

 

II 01.09-15.12 

(15 săptămâni) 

   23.01-15.05 

 (15 săptămâni) 

16.12-21.01 

 (3 săptămâni) 

16.05-04.06 

(3 săptămâni) 

23.01 – 15.05 

 (15 săptămâni) 

31.12-13.01 

(2 săptămâni) 

01.05-07.05 

 (1 săptămână) 

- 

 

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii 

Anul I, semestrul 1 

Cod  Denumirea unităţii de 

curs/modulului 

 Total ore  Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

 

credite 

Total Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

C S L/P 

   

F 01 O.01 Epistemologia şi metodologia cercetării 

în domeniului securităţii 

150 40 110 20 20  E 5 

F 01 O.02 Managementul securităţii şi ordinii 

publice 

150 40 110 20 20  E 5 

F 01 O.03 Managementul securităţii private 150 40 110 20 20  E 5 

F 01 O.04 Psihologie aplicată în domeniul 

securităţii 

150 40 110 20 20  E 5 

F 01 A.05 

F 01 A.06 

Politici şi strategii de securitate 

Politici anticorupționale la nivel 

național și UE 

150 

 

40 

 

110 

 

20 20  E 5 

S 01 O.07 Managementul securităţii 

informaţionale 

150 40 110 20 10 10 E 5 

Total semestrul 1 900 240 660 120 110 10  30 

 

Anul I, semestrul 2 
 

 

Cod  

 

 

Denumirea unităţii de curs/modulului 

Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evaluar

e 

Nr. 

 credite 

 

Total Contac

t direct 

Studiu 

individ

ual 

C S L/P 

S 02 O.08 Contravenţii şi procedura 

contravenţională în domeniul 

protecţiei, pazei şi securităţii 

150 40 110 

 

20 

 

20 

 E 5 

S 02 A.09 

 

 

S 02 A.10 

Prevenirea şi combaterea infracţiunilor 

în domeniul protecţiei, pazei şi 

securităţii 

Managementul aplicării mijloacelor 

tehnice speciale 

150 

 

 

40 

 

 

110 

 

 

 

 

20 

 

 

20 

  

E 

5 

S 02 A.11 

S 02 A.12 

Drept fiscal 

Managementul prevenirii şi 

contracarării practicilor 

anticoncurenţiale şi a concurenţei 

neloiale 

150 

 

 

40 

 

 

110 

 

 

  

 

20 

 

 

20 

 E 5 

S 02 O.13 Managementul măsurilor speciale de 

investigație 

150 

 

40 

 

110 

 

20 20  E 5 

S 02 O.14 
Practica de specialitate 300 70 230 

   E 10 

Total semestrul 2 900 230 670 80 80   30 

Total ore pentru anul I 1800 470 1330 200 190 10  60 



Anul II, semestrul 3 
 

Cod 

 

Denumirea unităţii de curs 

Total  Total ore 

 

 

 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 

Forma 

de 

evalua

re 

Nr. 

credite 

Contac

t direct 

Studi

u 

indivi

d 

C S L/P 

S 03 O. 14 Aspecte manageriale în gestionarea 

armelor de foc 
150 40 110 

20 10 10 E 5 

S 03 O. 15 
Metodologia criminalistică 

150 40 110 
20 10 10 E 5 

S 03 A. 16 

 

S 03 A. 17 

Managementul riscului şi a situaţiilor 

de criză 

Managementul riscului şi a securităţii 

în afaceri 

150 40 110 

 

20 

 

20 

 

 

 

E 

 

5 

S 03 A. 18 

S 03 A. 19 

Managementul securităţii frontierei 

Secretul comercial şi protecţia datelor 

cu caracter personal 

150 

 

40 

 

110 

 

 

20 

 

10 

 

10 

 

E 

5 

S 03 A. 20 

S 03 A. 21 

Raporturi contractuale în domeniul 

protecţie, pază şi securitate 

Protecția socială și dreptul la muncă 

150 40 110 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

E 

 

5 

S 03 O. 22 
Managementul financiar 150 40 110 

20 20  E 5 

 Total sem. 3 900 240 660 120 100 30  30 

  

Anul II, semestrul 4 

COD Denumirea unităţii de curs Total  Total ore 

 

 

 

Număr de ore pe 

tipuri de activități 

 

Form

a de  

evalu

are 

Nr. 

credit

e 

Contac

t direct 

Studi

u 

indivi

dual 

C S L/P 

S.04.O.23  Practica de cercetare/elaborarea 

tezei de master 

900 210 690    E 30 

Total ore pentru  anul II 1800 450 1350 120 100 30  60 

Total ore program de master 3600 920 2680 320 290 40  120 

 

Unităţi de curs la libera alegere 

 
 

Denumirea unităţii de curs 

Total       Total ore Număr de ore pe 

tipuri de 

activități 

Forma 

de 

evalua

re 

Nr. 

Cre

dite 

Contact 

direct 

Studiu 

Individu

al 

 

C 

 

S 

 

L/P 

Business intelligence 150 40 110 20 20  E 5 

Comunicarea în situaţiile de criză 150 40 110 20 20  E 5 

Corupţia în sectorul privat 150 40 110 20 20  E 5 

Calificarea infracțiunilor contra patrimoniului 150 40 110 20 20  E 5 

Managementul conflictelor 150 40 110 20 20  E 5 

 

 

 



Ponderea componentelor Planului de învățămînt (%) 

Unităţi de curs/module fundamentale (F) 20 

Unităţi de curs de specialitate/module (S) 41 

Stagiu de practică 8 

Teza de Master 25 

 

 

 

Stagiu de practică 

 

         Stagii de practică Sem. 
Nr. săpt. 

/ore 
Perioada 

Nr. de 

credite 

1. Practica de specialitate  3 5/(70/230) ianuarie-martie 10 

2.  Practica de cercetare/elaborarea tezei de 

master 

4 15/900 ianuarie-mai 30 

 

 

Susţinerea tezei  de master 

Nr.  Proba Perioada 

1. Teza de master iunie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA EXPLICATIVĂ 

 

Domeniul general de studii: 103 Servicii ale securității 

Domeniul de formare profesională: 1032 Protecția persoanelor și a proprietății 

Programul de master: Managementul securității persoanelor și a proprietății 

 

Conform art. 3 al Declarației universale a drepturilor omului, adoptată la 10 decembrie 1948 „Orice 

ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea sa”. Deci, securitatea persoanei, alături de 

dreptul la viaţă şi la libertate, reprezintă unul din cele mai importante drepturi fundamentale ale omului. 

Astfel, necesitatea de protecție a persoanelor şi a proprietății a existat dintotdeauna, iar pregătirea 

specialiștilor calificati în acest domeniu este de o importanță majoră pentru fiecare societate.  

CONCEPŢIA FORMĂRII SPECIALISTULUI 

Ținând cont de necesitatea de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare pentru Republica 

Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea Protecţie, Pază şi Securitate 

propune următoarea concepţie de formare a specialistului în domeniul Servicii ale Securităţii, precum şi 

finalităţile preconizate pentru domeniul de formare profesională 1032 Protecţia persoanelor şi a 

proprietăţii, la programul Managementul securității peroanelor și a proprietății. 

Scopul programului de master constă în formarea de competenţe în domeniul securităţii publice 

şi private, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu cadrele 

didactice vor identifica problemele legate de asigurarea securităţii şi vor prognoza evoluţia acestui 

domeniu. Totodată scopul planului de studii este pregătirea profesională, ştiinţifică şi practică de 

performanţă a studenţilor, astfel încît aceştia să se poată încadra eficient în cadrul profesional naţional şi 

internaţional. Acest obiectiv este atins prin realizarea misiunii planului de învăţământ care constă în 

formarea de absolvenţi capabili să activeze la specialitatea – 1032.1 Securitate civilă și publică, pentru 

activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii de stat şi private. 

Serviciile de securitate pun în valoare fenomenele şi procesele ce se produc în sectorul juridic şi 

are ca obiectiv principal examinarea unor concepte, paradigme şi mecanisme de securitate specifice 

diverselor instituţii de drept public şi privat.   

Obiectivul general al programului de master constă în aprofundarea cunoştinţelor generale 

dobândite prin programul de studii de licenţă, care să permită abordările ştiinţifice complementare ale 

specializării specifice domeniului de licenţă în care masterandul s-a pregătit, să asigure înţelegerea, 

inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, în concordanţă cu noile cunoştinţe în domeniu şi cu cerinţele pieţei 

muncii, care să asigure un surplus de valoare pregătirii dobândite de masterand prin programul de studii 

de licenţă, asigurându-i astfel o integrare mai facilă pe piaţa muncii. 

Starea actuală a instituţiilor de protecţie, pază şi securitate din Republica Moldova reafirmă 

necesitatea perfecţionării domeniului de formare specială în virtutea afirmării valorilor democratice, a 

reformării sistemului de protecţie şi securitate, a extinderii în diferite sfere ale pieţei de muncă a cererii 

pentru această profesie.  

Caracteristici. 



Durata instruirii masteranzilor este de 2 ani. După funcţia în formarea profesională iniţială prin 

competenţe generale şi competenţe specifice, unităţile de curs sunt grupate în următoarele componente: 

1. componenta fundamentală (cod F); 

2. componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale (cod G); 

3. componenta de orientare socio-umanistică (cod U); 

4. componenta de specialitate - de (cod S); 

În primul an de studiu, sunt studiate disciplinele de cultură generală şi social umaniste, 

fundamentale, iar în următorii doi ani accentul este pus pe disciplinele de specialitate. 

După gradul de obligativitate şi posibilitatea de alegere, unităţile de curs se clasifică în: 

1. obligatorii; 

2. opţionale; 

3. la libera alegere. 

Angajabilitate. 

Absolventul care a îmbrățișat specialitatea Securitate civilă și publică își va desfășura activitatea 

profesională prioritar în următoarele instituții publice: Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de 

Informații și Securitate, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, cît 

și în companiile private de protecție și pază. 

Calificarea obţinută după parcurgerea planului de învăţămînt permite deţinătorului diplomei de 

licenţă să participe la concursul de admitere la programele de master sau angajarea în câmpul muncii în 

conformitate cu Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), ocupaţiile tipice 

pentru absolvenţii programului de studiu 1032.1 Securitate civilă și publică sunt: Grupa de bază 5412: 

Poliţişti: (Inspector inferior patrulare, Inspector (inclusiv superior) patrulare, Poliţist); Grupa de bază 

5413: Agenţi de penitenciare (Şef de bloc, Şef  de gardă, Şef de sector); Grupa de bază 5414: Gardieni 

(Inspector de securitate, Inspector pază paramilitară, Şef formaţie pază şi ordine, Şef tură servicii 

securitate, Agent gardă corp, Consultant de securitate), Grupa de bază 1213 Conducători în domeniul 

politicilor economice şi al planificării (Manager de securitate) Grupa de bază 2149 Ingineri şi asimilaţi 

neclasificaţi în grupele de bază anterioare (Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă). 

Formare ulterioară. 

Calificarea obținută după absolvirea facultății permite deținătorilor diplomei de masterat să 

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

Abordări pedagogice. 

Cursurile teoretice sunt ţinute în torente. La cursuri sunt prezentate conceptele, progresele 

curente, controversele din domeniu. Pentru seminare, lucrări practice, lucrări de laborator, studenții se 

pregătesc din sursele bibliografice accesibile din biblioteca universitară.  

Metode de predare/învăţare 

În procesul de predare/învățare se pune accent pe strategiile didactice interactive, paradigmele 

activ-participative şi interpretative, bazate pe principiile constructivismului şi diferențierii pedagogice: 

deplasarea accentului de la activitatea de predare spre cea de învăţare centrată pe student;  reconsiderarea 

rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în care sunt implicaţi studenţii; 

conștientizarea studenţilor cu privire la necesitatea participării active la planificarea şi gestionarea 

propriului traseu educaţional; diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare.  



În conformitate cu aceste principii sunt utilizate metode tradiţionale: expunerea didactică; 

conversaţia; metoda demonstraţiei, a observării; lucrul cu manuale şi sursele bibliografice; exerciţiu; 

algoritmizare; modelare didactică; problematizare, dar şi moderne: activități în echipă, mozaic, fishbowl, 

turul galeriei, simularea de caz/situaţie, interviu/argument în trepte, studiul de caz etc. Programul de 

studiu prevede realizarea proiectelor de cercetare/aplicate în grup şi individual, lectura textelor de 

specialitate dirijată, întocmirea de referate la teme şi alte activităţi supervizate. În predare/învăţare se 

acordă o atenţie deosebită formării de abilităţi, care se realizează în cadrul orelor practice/de laborator, al 

stagiilor de profesionalizare şi al lucrului individual ghidat al studenţilor. În cadrul activităților 

extracurriculare sunt organizate seminare, traininguri, work-shopuri cu alocarea de credite 

extracurriculare. 

Metode de evaluare 

Aptitudinile şi achiziţiile de cunoştinţe ale studenţilor la fiecare disciplină sunt evaluate pe 

parcursul semestrului prin aplicarea a două teste de verificare, şi/sau prin întocmirea portofoliului, şi/sau 

prin realizarea unui proiect, şi/sau prin participarea la lecţiile practice şi seminarii cu expuneri, în final 

fiind realizat un examen în forma verbală sau scrisă.   

Verificarea pe parcurs are drept scop acumularea a minim 2-3 note pe semestru la disciplină. 

Studenţii pot prezenta probele de verificare a cunoştinţelor în cadrul orelor de seminar, precum şi în orele 

suplimentare, prevăzute pentru evaluare curentă. Acumularea de note pe parcursul semestrului şi 

demonstrarea unei atitudini serioase faţă de formarea teoretică şi practică la disciplină nu exclude 

susținerea examenului final de către studenţi. Restanţele la disciplinele de studiu se susţin pe parcursul 

sesiunilor de reexaminare. Promovarea la următorul an universitar se efectuează doar atunci, cînd 

studentul a validat toate cursurile din anii de studiu anteriori. Cu toate acestea, studentul care nu a validat 

complet un semestru, poate fi promovat condiţionat, cu condiţia susţinerii restanţelor în cadrul sesiunilor 

de reexaminare. Numărul mare de restanţe poate servi drept temei pentru repetarea semestrului / a anului 

de studiu, sau pentru stoparea statutului de student.  

Competenţe-cheie dezvoltate în program. 

Ţinînd cont de cele trei funcţii de bază (prioritare) ale învăţămîntului superior (de instruire, de 

cercetare şi de educaţie), ansamblul de competenţe pe care trebuie să la posede absolventul la 

specialitatea – 1032.1 Securitate civilă și publică, sunt clasificate în 2 categorii: competenţe profesionale 

(CP) şi transversale (CT). 

CP1: capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în funcţie de situaţiile 

existente (Cunoașterea și descrierea noțiunilor, teoriilor, conceptelor și principiilor fundamentale din 

domeniul securității, precum și a bazelor teoriei statului și a dreptului, care servesc fundament 

metodologic în activitatea profesională; cunoașterea și înțelegerea structurii și principiilor activității 

organelor securității statului și a organelor de ocrotire a normelor de drept; cunoașterea și înțelegerea 

pericolelor care atentează la securitatea cetățeanului) 

CP2: Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea și interpretarea diverselor categorii 

de concepte, noțiuni și teorii din domeniul securității (Utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 

pentru explicarea și interpretarea conceptelor și teoriilor din domeniul securității, interpretarea și 

explicarea corectă a legislației în vigoare, interpretarea și explicarea corectă a nivelului de securitate a în 

plan național, regional și internațional, utilizarea cunoștințelor de bază din domeniul securității, explicarea 

și interpretarea conceptelor, teoriilor, mecanismelor și proceselor asociate domeniului protecție, pază și 

securitate.) 



CP3: competenţe generale privind analiza legislaţiei specifice domeniului de studiu (Asigurarea 

securității civile și ordinii publice, prevenirea și combaterea faptelor ce atentează la securitatea civilă și 

publică, aplicarea profesionistă a procedeelor, tehnicii și mijloacelor speciale din dotare) 

CP4: Evaluarea și aprecierea corectă a calității și performanței diverselor mecanisme și 

procese din domeniul securității, (Analiza și aprecierea informațiilor relevante acumulate, interpretarea 

lor și efectuarea de pronosticuri; analiza legislației în vigoare în domeniul securității și formularea 

soluțiilor privind securitatea civilă și publică, gândirea critică și originală referitoare la soluționarea 

problemelor de securitate; planificarea activităților de asigurarea a securității civile și publice; elaborarea 

planurilor de asigurarea a protecției, pazei și securității.) 

CP5: Creativitate, inovare și comunicare (Capacitatea de cercetare științifică în domeniul 

securității, de a elabora teze și lucrări științifice cu elemente de noutate, actualitate și aplicabilitate; 

capacitatea de a comunica cu persoane din diferite medii sociale, de a înțelege limbajul nonverbal, de a  

comunica într-o limbă de circulație internațională.) 

CT1: Autonomie și responsabilitate  (respectarea normelor de etică și deontologie în activitatea 

profesională, rezolvarea eficientă a problemelor în situație de criză și a conflictelor, adoptarea deciziilor 

optime în situații de risc, onestitate, corectitudine și punctualitate, capacitatea de a riposta ferm împotriva 

tentativelor de atragere în activități ilegale.) 

CT2: Interacțiune socială (competențele de comunicare interpersonală, profesională și socială 

necesare în demonstrarea capacității de a lucra în echipă și de a colaborarea cu specialiști din domeniul 

protecției, pazei și securității; competențe de leadership și spirit de inițiativă, empatie , pozitivism și 

respect față de ceilalți.) 

CT3: Dezvoltare personală și profesională (Conștientizarea importanței și necesității de 

dezvoltare personală multilaterală și formarea profesională continuă prin selectarea și utilizarea eficientă 

a resurselor de ultimă oră; determinarea priorităților în formarea profesională, autoevaluarea procesului de 

învățare, diversificarea formelor și stilurilor de învățare, proiectarea prospectivă a unor ținte 

profesionale.) 

Gradul de noutate. 

Misiunea cadrelor didactice angajate în formarea profesională este de a asigura calitatea 

procesului didactic, de a avea specialişti care vor fi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi de peste 

hotarele ei. În acest sens elaborarea curriculum-ului academic de specialitate este centrat pe student. 

Modernizarea procesului de instruire a studenţilor este una din direcţiile principale ale activităţii 

întregului colectiv şi ale Decanatului facultăţii. În acest aspect au fost ajustate planurile de studii şi 

programele analitice, acestea fiind racordate standardelor universităţilor din România, Polonia, Rusia. 

Relevanța.   

Conţinutul Planului de învăţământ este orientat spre formare de competenţe şi este revizuit 

periodic, în funcţie de schimbările care se produc în profilul  calificării şi în impactul acestora asupra 

organizării acestui domeniu de licenţă. În acest sens, facultatea, potrivit Planului strategic  propriu şi al 

instituţiei inclusiv, a organizat  analize colegiale în colaborare cu studenţii, absolvenţii şi reprezentanţii 

angajatorilor pe probleme prioritare ale procesului educaţional şi, după caz, pentru stabilirea direcţiilor de 

modificare a programelor de instruire, având ca reper instituţii mari cu tradiţii recunoscute din România.  

 

 



Corelaţia „Finalităţi de studiu şi competenţe – curriculum“ la programul de studiu 1032.1 

Securitate Civilă şi Publică 

Finalităţile se vor realiza prin valorificarea conţinutului unităţilor de curs, dar şi prin utilizarea 

adecvată a activităţilor de predare – învăţare – evaluare.  

Ciclul I, studii superioare de licenţă 

№ Unitatea de curs 

(modulul) 

Cod Credite 

ECTS 

Finalităţile de studii 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CT1 CT2 CT3 

 Epistemologia şi 

metodologia cercetării 

în domeniului securităţii 

F 01O.01 5 + +   + + + + 

 Managementul 

securităţii şi ordinii 

publice 

F 01O.02 5 + +   + + + + 

 Managementul 

securităţii private 

F 01O.03 5 + + + + + + + + 

 Psihologie aplicată în 

domeniul securităţii 

F 01O.04 5     + + + + 

 Politici şi strategii de 

securitate 

F 01O.05 5 +     + + + 

 Managementul 

securităţii 

informaţionale 

S 01O.06 5 +     + + + 

 Contravenţii şi 

procedura 

contravenţională în 

domeniul protecţiei, 

pazei şi securităţii 

S 02O.07 5 + +    + + + 

 Prevenirea şi 

combaterea 

infracţiunilor în 

domeniul protecţiei, 

pazei şi securităţii 

S 02O.08 

 

5 + +    + + + 

 Drept fiscal S 02A.09 5         

 Dreptul concurenţei  S 02A.10 5   +   + + + 

 Managementul 

investigaţiilor 

S 02O.11 5 + +   + + + + 



 

 

 

 

 Aspecte manageriale în 

gestionarea armelor de 

foc 

S 03 O.12 5 + +   + + + + 

 Metodologie 

criminalistică 

S 03 O. 13 5 + +   + + + + 

 Managementul riscului 

şi a situaţiilor de criză 

S 03 A. 14 5         

 Managementul riscului 

şi a securităţii în afaceri 

S 03 A. 15 5 + + + + + + + + 

 Managementul 

securităţii frontierei 

S 03 A. 16 5         

 Secretul comercial şi 

protecţia datelor cu 

caracter personal 

S 03 A. 17 5     + + + + 

 Raporturi contractuale 

în domeniul protecţie, 

pază şi securitate 

S 03 O. 18 5   + + + + + + 

 Managementul financiar S 03 O. 19 5 + +   + + + + 

 Stagiu de practică  10         

 Elaborarea și susținerea 

tezei de master 

 30         


