
APROBAT
Senatului Institutului de $tiinle

riminologie Aplicatd,

2

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PR NFERIRB A TITLULUI
$I DE ELIBERARE A DIPLOMELOR $I ENTELOR LA DIPLOMA

I. DISPOZTTII GENERALE

l.l. Prezentul regulament reglementeazd mecanismul intern al Institutului de $tiinle Penale gi

Criminologie Aplicat[ (in continuare Institutul de Criminologie) de conferire a titlului gi de elibera-
re a diplomelor gi suplimentelor la diplom6.

1.2. Regulamentul este elaborat inbaza urm[toarelor acte normative:
l.2.l.Codului educatiei nr.l52 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,

2014, nr. 319-324, art. 634);

l.2.z.Cartei Institutului de $tiinle Penale gi Criminologie Aplicat6;
l.2.3.Regulamentul cu privire la organizarca gi desftgurarea exilmenului de licenld in cadrul

Institutului de $tiinje Penale gi Criminologie Aplicatd, aprobat la 30.12.20L5.

II. CONFERIREA TITLURILOR

2.1. Conferirea titlurilor in Institutul de Criminologie se efectueazdin conformitate cu preve-

derile Codului Educatiei al Republicii Moldova nr. I 52 din 17 .07 .2014.

2.2. Conforn prevederilor Codului Educatiei, articolele 89, 90 gi 91 (respectiv pentru Ciclul
I, Ciclul II), studiile superioare se finalizeazd cu sustinerea examenului de licentd sau a tezei de

master cu eliberarea diplomelor superioare respective.

2.3.inconformitate cu actele normative in vigoare, in Institutul de Criminologie, studentilor
care realizeazd integral programul de studii stabilit prin planul de invdtdmant la domeniul de fofma-
re profesional5/ specialitatea/ specializarea respectivd gi promoveazd cu succes examenul de licen-

td/ teza de master, li se conferird titlul de licentiat sau master in domeniu general de studii cores-

punzdtor . Decizia respectivd ii aparfine:

2.3.1,. Comisiei de licentd - la Ciclul I.
2.3.2. Comisiei pentru sustinereatezei de master - la Ciclul II.
2.4.Examenul de licenjd sau evaluareatezei de master se incheie su semnaroa de cdtre mem-

brii Comisiilor acestora a unui proces verbal, care confirmd rezultatele evaludrii finale gi recoman-

darile referitoare la conferirea titlului.
2.S.inbazaprocesului verbal semnat de Comisie, se emite ordinul de conferire a titlului gi

eliberare a diplomelor de absolvire de modelul stabilit:
2.5.L. La Ciclul I se conferd titlul de licentiat in domeniul general de studii respectiv, cu di-

ploma de licentd de tip ALII (ALI).
2.5.2. L Ciclul II - titlul de master in domeniul general de studii respectiv, cu diploma de

master de tip AMC (de cercetare) sau AMP (de profesionalizare).
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III. ELIBERAREA DIPLOMELOR DE ABSOLVIRE

2.1. in scopul organizlrii procesului de colectare centralizatd a datelbr cu privire la absol-

venti, in Institutul de Criminologie, prin ordinul rectorului se desemneazd responsabilii de introdu-

cere a datelor pentru personalizarea actelor de absolvire.

2.1. Persoanele desemnate realizeazd un stagiu special la Centul de Tehnologii Informationa-

le gi Comgnicalionale in Educafie (CTICE), pentru cdpdtaxea abilitdfilor practice necesare, in final

oblinind accesul online la baza de date a CTICE (prin parold individuald).

2.1. Dupd confirmarea rezultatelor evaludrii finale de c[tre Comisii, responsabilii introduc

on-line, in baza de date a CTICE, informalia necesarS pentru perfectarea diplomelor de absolvire

ale absolvenJilor.

2.1. Dupd introducerea datelor de citre responsabili, CTICE elibercazA 3 (trei) exemplare de

liste generalizatoare cu datele absolventilor necesare pentru perfectarea diplomelor, care se sem-

neazd qi se aprobtr de CTICE, Institutul de Criminologie 9i Ministerul Educa{iei, fiecdrui dinfre

semnatari rdm6ndndu-i c6te un exemplar.

2.l.Institutul de Criminologie este responsabil pentru colectarea semndturilor 9i aplicarea

gtampilelor ln listele generalizatoare precum gi pentru reintoarcerea unui exemplar Centrului TICE

pentru inilierea tiparului diplomelor.

2.1. Diplomele primite de la CTICE sunt transmise la Departamentul de management studii qi

asigurare a calit6tii pentru a fi xeroxate (procedurd obligatorie dat fiind necesitiitii inscrierii seriei 9i

numdrului diplomei in registrul absolven{ilor, precum 9i obligativit.?ifii pdstrdrii unei copii in dosarul

personal al absolventului).

3.7. Departamentul de management studii gi asigurare a calitdlii coordoneazi activitiitile refe-

ritoare la colectarea semndturilor in diplome (ale pregedintelui, gefirlui Departamentului de mana-

gement studii qi asigurare a calitiiJii (decanului) qi rectorului), aplicarea gtampilelor in diplome,

identificarea diplomelor persoanelor neachitate, etc.

3.8. Eliberarea diplomelor de absolvire are loc intr-o afrnosferd solemnl in prezenla cadrelor

didactice, tuturor absolvenlilor specialit6tii/ facultdlii 9i invitalilor.

IV. ELIBERAREA SUPLIMENTELOR LA DIPLOMELE DE ABSOLYIRE

4.1. Conform prevederilor Codului Educatiei, articolele 39, 90 9i 9l diplomele de studii iupe-

rioare pentru toate ciclurile (Ciclul I 9i Ciclul II), sunt lnsotite de suplimente la diplom6' redactate

in limbile romdnl 9i englezE, acordate cu titlu gratuit.

4.2. Suplimentul la diploml urmeazd modelul suplimentului elaborat de citre Comisia Euro-

pean6, Consiliul Europei 9i UNESCO/CEPES'

4.3. Suplimenhrl |a diplomi oferd o descriere a nivelului, contexfirlui, confinuhrlui $i statutu-

lui studiilor urmate gi finalizate cu succes de cdtre detindtonrl acestuia.

4.4. Suplimentul la diplomd nu conline comentarii 9i judecAfi de valoare, declaraJii privind

gradul de echivalenJi cu alte Suplimente la diplomd sau sugestii privind recunoa$terea lu:.

4.5. Exactitatea Suplimentului la diplomd se certifice de cdtre geflrl Departamentului de ma-

nagement studii gi asigurare a calitdlii (decan) prin semndtura.

4.6. Suplimentul la diplomd se autentificd prin semnarea acestuia de cdtre rector 9i aplicarea

gtampilei instituliei.
4.7. Suplimentul la diploml se perfecteazl in 2 (doud) exemplare, unul fiind eliberat absol-
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ventului odatA cu diplom4 iar al doilea exemplar se pdstreazd in dosarul personal al acestuia'

4.8. Suplimentul la diplomi este o parte componentd a diplomei, de aceea in lipsa acesteia es-

te considerat nevalabil'

V. ELIBERAREA DUPLICATELOR DIPLOMELOR

5.1. Duplicatul se elibereaz[ de c6tre Institutul de Criminologie in cazul in sars diploma a

fost pierdut2i sau a devenit nevalabild din cauza deteriortrrii totale sau par[iale'

5.2. procedura de perfectare a duplicatului diplomei se initiazd in urma prezent[rii cererii so-

licitantului cdtre lnstitutul de Criminologie in forma liberS. Pentru diplomele pierdute la cerere se

anexeaz6 avizul publicat in Monitorul Ofrcial al Republicii Moldova. in cazul deterioririi diplornei,

aceasta se anexeaz[ la cerere in original.

5.3. Con{inuhrl duplicatului diplomei va corespunde originalului acestei4 eliberat[ la mo-

mentgl absolvirii Institutului de Criminologie. in cazul schimbdrii numelui, la cererea solicitantului

duplicatul poate fi eliberat pe alt nume, cu condilia anexaiii documentelor ce confirmd schimbarea

numelui.

5.4.in can1- in care solicitannrl duplicatului depune pachetul complet de documente anexate

la cerere, Institutgl de criminologie in termen de cel mult l0 (zece) zile lucrdtome inainteaztr Minis-

terului Educatiei pachetul de documente pentru eliberarea duplicatului'

5.5. Solicitantul va prezenta urmdtoarele acte:

5.5.l.Pentru cazul in care diploma pentru care se solicitd duplicat a fost personalizatd auto-

matizat de cdtre CTICE:

a) cererea comPletatii;

b) copia actului de identitate Ouletin de identitate pentu cetiltenii Republicii Moldov4 permi-

sul de qedere pentru studenJi str[ini, forma F9 pentru cetiitenii ce apa4in unor confesiuni religioase);

c) copia intregii pagini din Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu anunlul despre pier-

derea achrlui de studii Publicat.
5.5.2.in cazut pierderii sau deteriordrii diplomei sau a duplicatului care a avut loc in afara

ldrii, iar solicttantul nu este cetdlean al Republicii Moldova, se iniliazd procedura pe cale diploma-

ticd cu prezentarea urmdtoarelor acte:

. a) dispozifia Ministerului Educaliei al Republicii Moldova;

b) scrisoarea Ambasadei din numele solicitantuluil

c) copia pagaportului solicitantului.

5.6. Duplicatgl se elibereazd de cdtre CTICE in termen de cel mult l0 (zece) zile lucritoare ln

baza demersului vizat pozitiv de Institutul de criminologie 9i de Ministerul Educafiei.

5.7. Duplicatul se semneazd de cdtre persoanele lmputemicite dupd eliberarea acestuia de c6-

tre CTICE persoanei imputernicite de cltre Institutul de Criminologie pentru receplia duplicatului

diplomei.
5.8. Duplicahrl este inregistat in Regishul de evidentd 9i eliberare a duplicatelor, dupd cme

este eliberat solicitanhiui.
5.9. Pentru eliberarea duplicatului diplomei, solicitannrl achifii o taxe, cuantumul cireia este

stabilit de Institutul de Criminologie in baza Hotdrdrii Guvemului al RM'

5.10. in cazul pierderii/ deteriordrii diplornei/ duplicatului care a avut loc in afara lirii, cetE-

fenii Republicii Moldova anexeazl la cerere un certificat eliberat de politie 9i avizul publicat in pre-

sa oficiald din tara tn care a fost pierdut actul de studii.
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5.1 1 . In cazul pierderii/ deterior[rii diplomei/ duplicatului in afara tdrii, iar solicitantul nu mai
detine cetdjenia Republicii Moldova, eliberarea duplicatului se realizeazd pe cale diplomatic6.

5.12. in duplicatele actelor de studii vor fi incluse doar informatiile prezente in actul de studii
original. in cAmpurile pentru care nu existd informatie se inscriu cratime.

VI. ELIBERAREA $I PASTRAREA ACTELOR DE STUDII

6.1. Actul de studii se elibereazd doar titularului acestuialaprezentarea buletinului de identi-
tate. in Registrul de eliberare a actelor de studii se trec datele personale ale titularului. in cazu| in
care titularul nu poate ridica personal actul de studii, acesta poate fi ridicat de o altd persoand impu-
ternicitd prin procurd eliberatd de biroul notarial, care stipuleazd dreptul acesteia de aridica actul de

studii respectiv. Procura se anexeazdlaRegistrul de eliberare a actelor de studii.
6.2. Actele de studii care n-au fost elibercte absolvenlilor Institutului de Criminologie imed.iat

dup[ frnalizarca studiilor se pdstreazd in universitate 75 ($aptezeci $i cinci) de ani. Dupd finalizarea
studiilor actele de studii emise se pf,stre azd, | (unu) an in Departamentul de management studii qi

asigurare a calitdfii, dupd care sunt transmise la arhiva Institutului de Criminologie qi se pdstreazd,

in dosarul personal al absolventului.

VII. DISPOZITII FINALE

7 .1. Prezentul regulament intrd in vigoare de la data aprobdrii de Senatul Institutului de Cri-
minologie.

7 .2. Modificdri gi complet[ri in prezentul regulament pot fi operate doar prin Hotdrdrea Sena-

tului Institutului de Criminologie.
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