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METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII SUPERIOARE DE LICENŢĂ 

(CICLUL I) DIN CADRUL INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE PENALE 

ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021 

 

1. Admiterea în Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (în continuare, Institutul 
de Criminologie) se organizează și se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organiza-

rea şi desfăşurarea admiterii pentru anul de studii 2020-2021. 
2. Media generală de concurs, pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se calculează, ca 

media aritmetică, conform următoarei formule de concurs: 
MC = 0,4 MEB + 0,6 MRG unde: 

MC – media de concurs. 
MEB – media examenelor de bacalaureat. 
MRG – media reușitei pentru toți anii de studii. 
3. Pentru deţinătorii diplomei de studii medii de specialitate şi de studii superioare media de 

concurs este echivalentă cu media generală din actul de studii. 
4. Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică de-

cât 5 (cinci). 
5. Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire. 
6. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează aceleaşi medii de concurs, vor avea prioritate: 
a) candidaţii cu premii de gradul I-III obţinute la olimpiadele organizate de instituţiile de în-

vățământ superior la disciplinele şcolare, incluse în planul de învățământ din anul admiterii;  
b) candidaţii participanţi la olimpiade, concursuri, expoziţii, conferinţe etc., naţionale sau in-

ternaţionale; 
c) candidaţii absolvenţi ai profilului corespunzător specialităţii (umanist);  
d) persoanele care practică activitate de voluntariat; 
f) alte criterii de selectare, care nu vin în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
7. Candidaţii la studii se pot preînscrie on-line accesând pagina web a institutului 

www.criminology.md la compartimentul Admitere/ Admiterea on-line (înscrierea on-line) în baza 
formularului prezentat. 

Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor depune dosarele de admitere con-
form cerinţelor regulamentare (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, pentru 
anul de studii 2020-2021, compartimentul II înscrierea candidaţilor la concursul de admitere), cu 
prezentarea documentelor în original în termenele stabilite de prezenta Metodologie. 

8. Taxa de perfectare a dosarelor depuse pentru participarea la concursul de admitere constituie 
suma de 100 (una sută) lei. 

9. Termenele de organizare și desfășurare a concursului de admitere sunt: 
Sesiunea de bază: 

a) înscrierea prealabilă la concursul de admitere în regim on-line – 01 iunie-05iulie 2020; 
b) depunerea dosarelor de participare la concursul de admitere, on-line – 06 iulie-24 iulie 

2020; 
c) anunțarea rezultatelor concursului de admitere – 27 iulie 2020; 
d) depunerea documentelor în original – până la 30 iulie 2020. 
Sesiunea suplimentară (la locurile neacoperite): 

a) desfășurarea concursului repetat – 28 iulie-21 august 2020; 
b) anunțarea rezultatelor concursului repetat –21 august 2020; 
c) depunerea documentelor în original – până la 24 august 2020; 
d) anunţarea rezultatelor finale – 28 august 2020. 


