
 

Instituţia Privată de Învăţământ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată (denumirea 

scurtă: IPÎ Institutul de Criminologie) a fost înregistrată de Ministerul Justiţiei la 21 iulie 2010 (certificat: 

MD 002500, nr. de înregistrare 4666), nr. de identificare de stat 1010620005221. Carta universitară a Institu-

tului de Științe Penale și Criminologie Aplicată a fost înregistrată la Ministerul Justiției prin decizia nr. 221 

din 15.10.2015. 

Institutul de Criminologie şi-a asumat misiunea generală de educaţie și cercetare ştiinţifică și misiunea 

proprie de catalizator al dezvoltării societăţii Republicii Moldova prin crearea unui mediu inovativ şi partici-

pativ de cercetare ştiinţifică, de învăţare şi de creaţie, transferând spre comunitate competenţe şi cunoştinţe 

prin serviciile de educaţie, cercetare şi de consultanţă pe care le oferă partenerilor din mediul economic şi 

socio-cultural. 

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Institutul de Criminologie şi-a propus atingerea următoarelor obiec-

tive: 

− pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea specialiştilor de înaltă competenţă profesională şi maturi-

tate civică, în corespundere cu necesităţile economiei naţionale, capabili să rezolve problemele economiei de 

piaţă, ale integrării europene şi mondiale; 

− instruirea universitară în domeniile socio-umanistic, juridic și criminologic; 

− desfăşurarea activităţilor de susţinere, dezvoltare şi promovare a științelor socio-umaniste, juridice, 

penale şi a criminologiei autohtone pe plan european şi internaţional; 

− realizarea activităţilor de cercetări ştiinţifice şi instruire continuă în domeniul juridic, ştiinţelor pe-

nale, criminologiei, psiho-criminologiei, victimologiei și securității criminologice; 

− organizarea şi desfăşurarea congreselor, forurilor şi conferinţelor ştiinţifice, seminarelor teoretico-

practice, meselor rotunde, training-urilor, organizarea schimbului de experienţă a savanţilor, organizaţiilor şi 

persoanelor interesate; 

− elaborarea şi publicarea recomandărilor metodice, buletinelor informaţionale şi a literaturii privitor 

la diferite aspecte ale ştiinţei juridice, penale şi criminologice; 

− înfăptuirea investigaţiilor ştiinţifice independente în domeniul devianţelor sociale, combaterii cri-

minalităţii şi asigurării securităţii criminologice în societate; 

− elaborarea şi înaintarea a iniţiativelor, propunerilor şi recomandărilor vizând asigurarea ştiinţifică a 

activităţilor practice în domeniul asigurării criminologice a persoanei şi societăţii; 

− susţinerea programelor de cercetare şi instruire în domeniul socio-umanistic, juridic, penal şi cri-

minologic, programelor de promovare şi integrare a ştiinţei moldoveneşti pe plan internaţional; 

Institutul de Criminologie are aviz antiincendiar valabil și autorizare sanitară de funcționare eliberată 

de Centrul de sănătate publică din mun. Chișinău. 

Strategiile și politicile Institutului de Criminologie, în domeniul calității, reies din legislația națională 

în vigoare și din programele de stat, fiind reflectată în actele normative ale institutului, și anume: Carta Insti-

tutului de Criminologie, Manualul de asigurare a calității, Regulamentul privind sistemul de management al 

calității, Regulamentul de funcționare a Consiliului calității, Regulamentul Centrului de proiectare didacti-

că, coordonare și management al calității. 

De asemenea, politicile privind calitatea se regăsesc în Strategia științifică pentru anii 2014-2018 a 

Institutului de Criminologie, Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2017-2021 al Institutului de Crimi-

nologie, Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2017-2021 al Departamentului de psihologie, securitate 

și drept, precum și în planurile de activitate anuale ale Departamentului de psihologie, securitate și drept. 

Sistemul intern de asigurare a calității este compus din Senatul institutului, Senatul studențesc, Consi-

liul calității de pe lângă Departamentul de management al studiilor și de asigurare a calității, Consiliul meto-

dic și de asigurare a calității și Consiliul științific ale Departamentului de psihologie, securitate și drept. În 

timpul de față, se lucrează la o nouă structură de asigurare a calității, care va răspunde cu precădere de latura 

metodică a învățămîntului, și anume: Centrul de proiectare didactică, coordonare și management al calității.  

Învățământul la specialitățile din cadrul Institutului de Criminologie îşi focalizează atenţia asupra pre-

gătirii viitorului specialist-jurist, criminolog, psiholog, specialist în securitate criminologică privată, orientat 

spre o activitate profesională în domeniul anticrimă, al justiţiei penale și serviciile nestatale de securitate și 
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detectivi. 

Anul academic este împărțit în două semestre relativ egale (cîte 30 de credite), care cuprind două sesi-

uni de examinare ordinare, stagii de practică și două vacanțe. Durata unui semestru este în medie de 15 săp-

tămîni de contact direct cu studenții. Pentru lichidarea restanțelor, sînt prevăzute două sesiuni repetate de 

examinare. Săptămîna de învățămînt este de 5 zile și 25-30 de ore de contact direct. Volumul anual de lucru 

al studenților este în jur de 1800 de ore. 

O unitate de curs este învățată timp de un semestru. Raportul dintre orele de contact direct și orele de 

studiu individual este de 1:1-2, după specificul unității de curs, iar la frecvență redusă – de 20-30 % din nu-

mărul orelor de contact direct prevăzute în planurile pentru învățămîntul cu frecvență.  

Evaluarea finalităților de studii cuprinde evaluări curente, evaluări intermediare și evaluări finale (cu 

note), înfăptuite printr-o gamă largă de procedee metodice (test, problemă, studiu de caz, referat, eseu, porto-

foliu, raport, teză, lucrare științifică publicată într-o revistă științifică acreditată ș.a.), pe parcursul semestru-

lui, la capătul semestrului și la încheierea învățămîntului superior. Evaluările intermediare sînt programate și 

constituie 60 % (frecvență) și 50 % (frecvență redusă) din nota finală a unității de curs. Învățămîntul la spe-

cialitatățile din cadrul instituției, se încheie cu susținerea unui examen (1-2 probe (fundamentală și de specia-

litate) și a tezei de licență, după cerințe reglementate. Absolventul primește o diplomă, însoțit de un supli-

ment în limba română și engleză. 

Unitățile de curs la specialitatea sînt predate prin activități didactice auditoriale (prelegeri, seminarii și 

lucrări practice) și neauditoriale (învățare de sine stătătoare, teze de an și de licență, rapoarte și lucrări științi-

fice ș.a.). Parcursul individual al studentului este consfințit în contractele de învățămînt, pe care le încheie 

pentru fiecare an de învățămînt. 

Programele de studii au misiunea de a forma personalităţi integre, pro-active, competente profesional 

şi cu o înaltă moralitate, în stare să se realizeze în mediul juridic şi în practica criminologică. Obiectivele şi 

conţinutul planului de învățământ propus de Institutul de Criminologie sunt corelate cu nevoile activităţii 

organelor de stat, întreprinderilor și instituțiilor private şi a organizaţiilor obşteşti vizând prevenirea şi con-

tracararea criminalităţii, devianţelor sociale şi a corupţiei. 

Nomenclatorul disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ şi conţinutul acestora, care este reflec-

tat în programele analitice, corespund profilului şi conduc la îndeplinirea misiunii asumate. La elaborarea 

planurilor de învăţământ, au fost avute în vedere tendinţele şi perspectivele în domeniu, planurile de învăţă-

mânt ale unor facultăţi de profil din străinătate, precum şi nota de personalitate a Institutului de Ştiinţe Pena-

le şi Criminologie Aplicată. 

Suportul curricular la disciplinele prevăzute în planurile de învățământ cuprinde: pașaportul discipli-

nei; curriculum; suport de curs; proiecte didactice; bibliografia de bază (manuale, ghiduri, dicţionare, precum 

și alte materiale didactice); subiecte pentru evaluări curente şi finale; subiecte şi recomandări pentru lucrul de 

sine stătător. 

Disciplinele sunt asigurate cu material didactic, accesibile pe suport de hârtie şi electronic, fiind puse 

la dispoziţia studenților la toate disciplinele din planul de învățământ. 

 

Procesul de învățământ din institut se desfășoară cu aplicarea unor metode moderne de predare-

învățare centrate pe student. În această privință, curricula cursurilor au un compartiment care reflectă meto-

dica folosită de către cadrul didactic în procesul de predare și evaluare. 

În procesul de învățământ, se pune accentul pe diverse metode activ-participative. La predarea cursuri-

lor, sunt îmbinate cele mai diverse şi eficace metode, cum ar fi: prelegeri interactive, dezbateri, expunerea 

viziunilor argumentate, soluţionarea speţelor (studiilor de caz) atât individual, cât şi în grup, analiza practicii 

judiciare, analiza statisticii criminologice, formularea de raționamente criminologice vizând prevenirea cri-

minalităţii, deviaţiilor sociale şi a corupţiei etc. Pe lângă orele de curs, sunt desfășurate ore practice sub for-

mă de seminarii şi ore de laborator (conform specialităţii), orientate spre formarea abilităţilor de comunicare 

şi de lucru în grup. 

În procesul de învățământ, o pondere considerabilă revine învățării de sine stătătoare a studenților, ur-

mărindu-se scopul de a stimula autoînvățarea și a dezvolta competențe de autoinstruire. Pentru organizarea și 

desfășurarea eficientă și eficace a acestuia, curricula fiecărei discipline prevede recomandări concrete. O 
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atenție distinctă este dată lucrului de sine stătător al studenților care învață cu frecvență redusă. 

Susținerea individuală este oferită studenților sub următoarele forme: consultații individuale, consilie-

re, ghidarea în carieră, curarea grupelor academice. 

Stagiile de practică sînt reglementate în Regulamentul de desfășurare a stagiilor de practică în Institu-

tul de Criminologie și curricula universitare ale stagiilor de practică. 

În conformitate cu planurile de învăţământ stagiile de practică însumă 20 - 30 de credite.  

În Institutul de Criminologie, stagiile de practică sunt de următoarele tipuri: practica de iniţiere, practi-

ca de specialitate, practica ştiinţifică și practica de licenţă. 

Practica se desfăşoară după prevederile din curricula universitare ale stagiilor de practică care prevede 

descrierea stagiului de practică, stabilește sistemul de competenţe profesionale, modalităţi de evaluare în 

conformitate cu finalităţile de învățământ, prevăzute în planuri. La capătul stagiului de practică, este organi-

zată susţinerea rapoartelor de practică. 

Institutul de Criminologie a încheiat contracte, acorduri și convenții cu Ministerul Afacerilor Interne, 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Oficiul Central de Probațiune, Procuratura Generală, Centrul Națio-

nal de Expertize Judiciare și Centrul de Expertize Independente, Inspectoratul General al Poliției, care pre-

văd desfășurarea stagiilor de practică de către studenți. Bazele de practică contractate sunt printre cele mai 

bune din țară pentru atingerea obiectivelor de practică și a finalităților planului de învățământ.  

Ponderea cadrelor didactice cu normă de bază sau cumul intern a variat între 65-74 % în anii 2013-

2018. Politica de personal a Institutului de Criminologie demonstrează o echilibrare a personalului didactic 

după vechimea în muncă și criteriul de vârstă. Vârsta medie a personalului titular și cumul intern a fost, în 

anii 2013-2018, în jur de 48 de ani, respectiv: 5 % de până la 30 ani, 42 % între 31 și 45 de ani, 32 % de la 

46 la 60 de ani, precum și 21 % peste 61 de ani. 

După vechimea pedagogico-științifică, situația cadrelor didactice cu norma de bază se prezintă astfel: 

până la 5 ani – 22,2 %, 6-15 ani – 16,6 %, 16-25 ani – 27,7 %, peste 26 ani – 33,3 %. 

Raportul dintre numărul cadrelor didactice și al studenților este 1:10,3.. 

Calificarea profesională a cadrelor didactice este conformă programelor de studii în care este antrenat 

în proporție de circa 100 %. Personalul dispune de o pregătire profesională corespunzătoare, competenţa ca-

drelor didactice corespunde cerințelor unei instituții de învățământ superior atât după studiile de licență, mas-

terat, doctorat, instruirea profesională continuă, cât şi după activitatea pedagogică, practică și științifică. 

Având în vedere specificul criminologic al instituției, alegerea cadrelor didactice se face reieșind din experi-

ența profesională dinainte; în plus, dezvoltarea profesională continuă a competențelor cadrelor este prevăzută 

în planurile strategice de perfecționare a cadrelor  

În anii 2014-2018, ponderea cadrelor didactice care au asigurat predarea cursurilor teoretice și care au 

titluri științifice și ştiinţifico-didactice a fost de 85-90 %. Cadrele didactice care nu dețin titluri didactico-

științifice își fac studiile în cadrul Școlilor doctorale la specialitățile conforme programului supus acreditării. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este reflectată drept prioritară în: Statutul Institutului de Criminolo-

gie; Carta Institutului de Criminologie; Regulamentul cu privire la organizarea activităţii de cercetare şti-

inţifică în Institutul de Criminologie; Strategia ştiinţifică pentru anii 2014-2018 a Institutului de Criminolo-

gie; Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2017-2021 al Institutului de Criminologie; Planul de dezvol-

tare strategică pentru anii 2017-2021 al Departamentului de psihologie, securitate și drept; planurile anuale 

ale Departamentului de psihologie, securitate și drept. 

Regulamentele interne prevăd o gamă largă de activități științifice, și anume: activitatea de cercetare 

științifică, activitatea metodico-științifică, activitatea de pregătire științifică, activitatea științifico-practică, 

activitate redacțional-științifică, activitate organizatorico-științifică, precum și alte activități științifice. 

Institutul de Criminologie a înființat un sistem complex și stimulare a cercetătorilor științifici, care cu-

prinde: 

a) prevederea și remunerarea activității științifice; 

b) finanțarea și susținerea logistică a cercetării științifice; 

c) facilitarea pregătirii științifice a lucrătorilor didactici; 

d) evaluarea anuală a performanțelor științifice ale personalului academic; 

e) desfășurarea reuniunilor științifice; 
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f) posibilitatea publicării fără bani a rezultatelor cercetărilor științifice în revista națională Jurnalul 

juridic național: teorie și practică, al cărei co-fondator este Institutul de Criminologie. Revista a fost înscrisă 

în Registrul național al revistelor științifice de profil (categoria C) prin hotărârea comună nr. 270 din 

31.10.2013 a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și Consiliului Național de Acredi-

tare și Atestare; 

g) finanțarea editării unor monografii științifice; 

h) achitarea unor cheltuieli de călătorie care ține de cercetarea științifică; 

i) premierea rezultatelor științifice deosebite; 

j) acordarea zilelor de creație. 

Activitatea științifică a personalului academic este înfăptuită prin: 

a) participare la proiecte științifice instituționale și interinstituționale; 

b) publicare a lucrărilor științifice. Toate cadrele didactico-științifice îndeplinesc sarcina anuală de 2 

publicații științifice, iar unii o depășesc cu mult. Astfel, în anii 2013-2018, cercetătorii științifici care predau 

doar la specialitatea „Drept” au publicat 204 de lucrări (32 în anul 2013, 33 – în anul 2014, 65 – în anul 

2015, 33 – în anul 2016, 50 – în anul 2017 și 35 în anul 2018); 

c) participare la reuniuni științifice. Toate cadrele didactico-științifice îndeplinesc norma anuală de 2 

participări cu raport sau comunicare publicate (în teze sau deplin) la reuniuni științifice naționale sau interna-

ționale, în timp ce unii o depășesc. Astfel, în anii 2013-2016, lucrătorii instituției au participat la circa 80 de 

reuniuni științifice internaționale, naționale și instituționale; 

d) activitate de redactor științific sau membru al colegiilor de redacție ale revistelor științifice. Patru 

lucrători ai institutului participă la editarea a 5 reviste științifice naționale, internaționale și străine, și anume: 

Jurnal juridic naţional: teorie și practică (V. Bujor, V. Guţuleac şi O. Bejan, Stecailov-Fornea L.); Legea şi 

viaţa (V. Bujor şi V. Guţuleac); Закон и жизнь (V. Bujor şi V. Guţuleac); Administrarea publică (V. 

Guţuleac); Вестник Волгоградской академии МВД России (V. Bujor); 

− participare la învățământul doctoral. În ultimii 5 ani, 20 % din personalul academic al Institutului 

de Criminologie a făcut parte din: Comisia de experți a Consiliului Național de Acreditare și Atestare, Consi-

liul științific specializat sau Seminarul științific de profil. 

e) elaborare a unor produse pentru practicieni. Cercetătorii științifici ai Institutului de Criminologie 

au elaborat propuneri, avize și proiecte pentru practicieni (metodologii, strategii, legi, concepții ș.a.), pe care 

le-au trimis organelor de drept. 

Rezultatele cercetărilor științifice desfășurate de lucrătorii didactici sunt folosite în prelegerile și mate-

rialele didactice pe care ei le publică. Astfel, cunoștințele științifice căpătate de profesorii Institutului de 

Criminologie sunt fructificate la peste 60 % din cursurile predate la diverse specialități. 

Cadrele didactico-științifice desfășoară unele cercetări științifice împreună cu studenții, ale căror rezul-

tate sunt publicate în reviste științifice. 

Biblioteca Institutului de Criminologie a fost înființată o dată cu deschiderea instituţiei şi dispune de 

un total de carte de peste 3000 de titluri și 9500 de exemplare.  

Institutul de Criminologie are semnate contracte de conlucrare strânsă cu Biblioteca Publică de Drept 

din mun. Chişinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hajdeu” din Chişinău şi Biblioteca Academiei de Științe a 

Moldovei. 

Sala de lectură este conectată la Internet. Studenții au acces și la fondul bibliotecii electronice 

(biblioteca.com.md:8080). 

Institutul de Criminologie asigură condiţii favorabile pentru elaborarea suportului curricular, prin mă-

suri de stimulare și apreciere prevăzute în regulamentele instituției. În ultimii 5 ani, au fost publicate 11 și 

multiplicate – 53 de materiale didactice. Evoluția editării materialelor didactice este în creştere, în anii 2013-

2018 fiind editate 25 de lucrări folosite în procesul de studii. 

Institutul de Criminologie este o instituție de învățământ privată și toate sursele financiare se formează 

și se gestionează conform prevederilor Capitolului 13 „Finanțarea Institutului de Criminologie” al Cartei in-

stituției. 

Bugetul instituției la 95 % este constituit din taxele de studii, alte surse de finanțare fiind: mijloace bă-

nești alocate de fondator; mijloace bănești obținute ca rezultat al desfășurării cercetărilor științifice și de în-

http://biblioteca.com.md:8080/
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vățământ, expertizelor juridice și altor activități prevăzute în statut; mijloace bănești obținute din prestarea 

serviciilor pentru populație și organizații, desfacerea producției editoriale; credite bancare; donații și sponso-

rizări. 

Anual, fondatorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, până în luna mai, aprobă ta-

xele de studii pentru studenții înmatriculați în anul respectiv, care sunt afișate public pe panouri și în Internet. 

La calculul taxelor de învățământ și de folosire a surselor formate din acestea pentru desfășurarea în-

vățământului la specialitățile autorizate din cadrul Institutului de Criminologie, criteriul de bază rămâne ana-

liza cuantumului taxelor de învățământ la instituțiile cu aceleași specialități. Chiar dacă sursele formate sunt 

la limita cheltuielilor, Institutul de Criminologie, este impus de concurenți, dar și de capacitatea de plată a 

potențialului student, de a menține taxele în limitele 8000-10000 lei. 

În Institutul de Criminologie, procesele de predare, învățare și evaluare sunt supravegheate cu ajutorul 

asistărilor reciproce ale lucrătorilor didactici (registru), asistărilor de control ale conducerii Departamentului 

de psihologie, securitate și drept (registru), verificările lucrătorilor Departamentului de management al stu-

diilor și de asigurare a calității, lecțiilor deschise, vorbirii nemijlocite și chestionării studenților și profesori-

lor (mapa chestionarelor și rapoartelor de analiză), dezbateri la Departamentul de psihologie, securitate și 

drept, la Consiliul Calității, la Senatul studențesc și Senatul Institutului de Criminologie, analiza pachetului 

curricular, al referințelor mentorilor stagiilor de practică și al dărilor de seamă ale profesorilor. 

Activitatea de evidență a angajării și a evoluției în carieră a absolvenților este desfășurată după preve-

derile Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de ghidare și consiliere în carieră al Institu-

tului de Criminologie. În această privință, a fost înființată o bază de date despre parcursul profesional al stu-

denților după absolvirea institutului, care cuprinde studiile de masterat și doctorat, angajarea în câmpul mun-

cii, funcțiile exercitate ș.a. 

Orientarea în carieră este făcută de Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii și de Comi-

sia de tutorat, consiliere profesională și promovare a imaginii instituției. În această privință, sunt publicate 

ghiduri de orientare profesională, este oferită o informație cuprinzătoare pe pagina www.criminology.md , au 

loc întâlniri cu specialiști care şi-au desfășurat cariera în domeniu, sunt organizate vizitări ale târgurilor locu-

rilor de muncă, organizarea întâlnirilor studenților cu angajatorii, testarea studenților sub latura potrivirii cu 

funcțiile pe care și le doresc ș.a. 

Din absolvenţi din promoţiilor anului 2014 -2019 circa 60% au fost angajaţi în câmpul muncii. 

Baza normativă internă în domeniul informației este alcătuită din Politica Institutului de Criminologie 

privind accesul deschis la informație, Regulamentul, Politica de securitate a datelor cu caracter personal și 

Regulamentul de comunicare internă și de gestionare a informației. 

Institutul de Criminologie are un sistem cuprinzător de adunare, păstrare, analiză și folosire a datelor 

despre studenți, lucrători și absolvenți, compus din diverse subsisteme, unele dintre care sunt legate de baze-

le de date ale autorităților publice. 

O parte de informație este deschisă tuturor. Cei interesați o pot lua de pe pagina din Internet a Institu-

tului de Criminologie și de pe panourile informative.  

Pentru a asigura securitatea datelor și a apăra datele cu caracter personal, unele informații sunt date 

numai la cerere celor care au dreptul la cunoașterea acestora. 

 

http://www.criminology.md/

