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1. CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC
AL INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINOLOGIE APLICATĂ
1.1. Date generale
Instituţia Privată de Învăţământ „Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată” (în continuare – Institutul de Criminologie) a fost înregistrată la 21 iulie 2010 de Ministerul Justiţiei (certificat de înregistrare: MD 002500, nr. de înregistrare 4666, nr. de identificare de stat 1010620005221).
Statutul a fost coordonat şi instituţia a fost constituită cu avizul Ministerului Educaţiei nr. 03/14-2785
din 12.07.2010.
Potrivit prevederilor statutare, Institutul de Criminologie constituie o unitate de învăţământ
superior universitar, un centru ştiinţific, cultural şi de instruire în domeniul ştiinţelor penale, criminologiei, deviantologiei, psiho-criminologiei, securităţii criminologice, precum şi victimologiei.
Institutul de Criminologie a fost conceput ca o instituţie cu profil (specific) criminologic,
reieşind din necesitatea obiectivă în asigurare criminologică a activităţilor de prevenire a criminalităţii, corupţiei şi a altor devianţe sociale.
Institutul de Criminologie a fost autorizat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 416 din
30 mai 2011, să desfăşoare activitatea de instruire la:
− specialitatea 0421.1 (381.1) „Drept” (ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu
frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 416 din 30 mai 2011;
− specialitatea 0313.1 (322.1) ,,Psihologie” (ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă) prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 416 din 30 mai 2011;
− specialitatea 1032.2 (862.1) „Servicii de securitate a proprietăţii” (ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă) prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 918 din 18 noiembrie 2011.
Institutul de Criminologie dispune de bază materială, spaţii de studii, dotare tehnică şi bibliotecă, adecvate necesităţilor instruirii universitare, precum şi cadre didactice şi ştiinţifice experimentate şi reputate.
1.2. Misiunea
Institutul de Criminologie îşi asumă misiunea generală de educaţie şi cercetare ştiinţifică,
generând şi transferând cunoaştere către societate prin:
− cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi
colectivă în domeniul ştiinţelor juridice, socio-umaniste, şi criminologice;
− formare iniţială şi continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei
profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de competenţe ale mediului socio-economic.
1.3. Obiective
1. Pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea specialiştilor de înaltă competenţă profesională şi maturitate civică, în corespundere cu necesităţile economiei naţionale, capabili să rezolve
problemele economiei de piaţă, ale integrării europene şi mondiale.
2. Instruirea universitară în domeniile socio-umanistic, juridic şi criminologic.
3. Desfăşurarea activităţilor de susţinere, dezvoltare şi promovare a ştiinţelor socio-umaniste,
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juridice, penale şi a criminologiei autohtone pe plan european şi internaţional.
4. Realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi instruire continuă în domeniul juridic,
ştiinţelor penale, deviantologiei, criminologiei, psiho-criminologiei, victimologiei şi securităţii
criminologice.
5. Înfăptuirea investigaţiilor ştiinţifice independente în domeniul devianţelor sociale, combaterii criminalităţii şi asigurării securităţii criminologice în societate.
6. Elaborarea şi înaintarea, în modul stabilit, a iniţiativelor, propunerilor şi recomandărilor
vizând asigurarea ştiinţifică a activităţilor practice în domeniul asigurării criminologice a persoanei şi societăţii.
7. Contribuirea la formarea unui sistem modern de pregătire continuă a specialiştilor în
domeniul socio-umanistic, juridic şi criminologic; pregătirea cadrelor de cercetare şi instruire în
domeniile nominalizate.
8. Susţinerea programelor de cercetare şi instruire în domeniul socio-umanistic, juridic,
penal şi criminologic, programelor de promovare şi integrare a ştiinţei moldoveneşti pe plan european şi internaţional.
2. STRUCTURA INSTITUTULUI DE CRIMINOLOGIE
2.1. Structuri de conducere şi administrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adunarea generală a Fondatorilor (organul superior de conducere).
Preşedintele instituţiei.
Senatul Institutului (organ colectiv de conducere).
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională.
Consiliul de Administraţie.
Consiliul Ştiinţific.
Structura de autoguvernare studenţească.
2.2. Componenţa Consiliului de dezvoltare strategică instituţională

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bejan Octavian;
Bujor Valeriu;
Cebotarenco Ion;
Crivenchii Alexei;
Gobjila Alexandru;
Guţuleac Victor;
Revenco Ana;
Selivanov Alexandr;
Stamatin Ştefan.
2.3. Facultăţi (departamente, catedre)

În cadrul instituţiei structural sunt prevăzute:
1) Departamentul Management Studii şi Asigurarea Calităţii (Decanat);
2) Departamentul Psihologie, Securitate şi Drept, care include:
a) Secţia de ştiinţe juridice şi securitate criminologică;
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b) Secţia de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste;
c) Laboratorul de psihologie;
d) Laboratorul cercetări științifice;
3) Centrul de Proiectare Didactică, Coordonare şi Management al Calităţii;
4) Centrul de Instruire Practică, Informare şi Ghidare în Carieră;
5) Centrul de Instruire Profesională Continuă.
2.4. Alte subdiviziuni structurale
1)
2)
3)
4)

Serviciul de resurse umane, asistenţă juridică și secretariat;
Departamentului logistică, servicii tehnice și informaționale (include biblioteca);
Serviciul evidenţa mijloacelor financiare;
Serviciul logistică şi asigurarea tehnică.
3. PROGRAME REALIZATE ŞI FORMELE DE ORGANIZARE
3.1. Ciclul I, studii superioare de licenţă

Domeniul general de studii:
042 (38) Drept

Cota instituţională de înmatriculare:

Domeniul de formare profesională:
0421 (381) Drept
Specialitatea:
0421.1 (381.1) Drept
Domeniul general de studii:
031 (32) Ştiinţe sociale şi comportamentale

învăţământ cu frecvenţă – 25 de studenţi;
învăţământ cu frecvenţă redusă – 25 studenţi.

Cota instituţională de înmatriculare:

Domeniul de formare profesională:
0313 (322) Psihologie

învăţământ cu frecvenţă – 20 studenţi.

Specialitatea:
0313.1 (322.1) Psihologie
Domeniul general de studii:
103 (86) Servicii ale securităţii

Cota instituţională de înmatriculare:

Domeniul de formare profesională:
1032 (862) Protecţia persoanelor şi a proprietăţii
Specialitatea:
1032.2 (862.1) Servicii de securitate a proprietăţii

învăţământ cu frecvenţă – 20 de studenţi;
învăţământ cu frecvenţă redusă – 20 de studenţi.

Notă: În conformitate cu decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 52 din 07.06.2019, Institutul de
Criminologie a fost autorizată pentru pregătirea specialiştilor în cadrul programului 0421.2 Criminologie şi ştiinţe
penale.

3.2. Formare profesională continuă
În cadrul Institutului de Criminologie pe parcursul anului 2018-2019 au fost desfăşurate
cursuri de instruire profesională continuă. Datele sunt reflectate în tabelul de mai jos.
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4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE
ASIGURARE A CALITĂŢII
4.1. Structuri responsabile
Nr.
1
2

Denumirea cursului
Medierea/Cursul de formare
inițială a mediatorilor
Atelierul de lucru pentru mediatori „Promovarea serviciilor mediere de la idee la implementare”

Nr. de ore

Inițial persoane
instruite

Perfecționare
persoane
instruite

100

13

-

10

-

11

13

11

Inițiale
240 de ore

Perfecționarea
120 de ore

570

78

Total:
per. inst.
3

Pregătirea inițială/ perfecționare a personalului pentru activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor și altor valori.
Total:
per. inst.

1) institut – rector;
2) facultate (departament) – decan;
3) departamentul Psihologie, Securitate şi Drept – şef de departament.
4.2. Proceduri (mecanisme) noi implementate
(testate) la nivel instituţional
Institutul de Criminologie urmăreşte îndeaproape prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi programele de stat, printre care şi Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020
„Educaţia 2020” şi le aplică în cadrul procesului de învăţământ şi de management al calităţii la
nivelul structurilor instituţionale.
Strategiile şi politica instituţională este reflectată în actele normative ale institutului, şi
anume: Carta Institutului de Criminologie, Manualul de asigurare a calităţii, Regulamentul privind sistemul de management al calităţii, Regulamentul de funcţionare a Consiliului calităţii,
Regulament al Centrului de proiectare didactică, coordonare şi management al calităţii.
De asemenea, politicile privind calitatea se regăsesc în Strategia ştiinţifică pentru anii
2014-2018 a Institutului de Criminologie, Planul de dezvoltare strategică pentru anii 2017-2021
al Institutului de Criminologie, Planul de activitate pentru anul 2018-2019 al Departamentului
de psihologie, securitate şi drept.
În Institutul de Criminologie, evaluarea internă a calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice este făcută de către:
− studenţi,
− practicieni,
− lucrători didactici,
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− administraţie.
În cadrul Departamentului de psihologie, securitate şi drept, calitatea este asigurată de
Consiliul metodic şi asigurare a calităţii şi de Consiliul ştiinţific care evaluează periodic activitatea metodico-didactică şi ştiinţifică a departamentului.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii în activitatea metodico-didactică şi de cercetare este efectuată prin chestionare care vizează procesul didactic, cercetarea ştiinţifică, desfăşurarea stagiilor
de practică şi eligibilitatea programelor de studii, atât printre studenţi cât şi printre cadrele didactice. Chestionarele au fost elaborate de Consiliul metodic şi asigurare a calităţii şi au fost aplicate la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ. Chestionarele au fost analizate, iar rezultatele
analizei au fost prezentate într-un raport, al cărui conţinut a fost adus la cunoştinţa tuturor. Totodată acestea au fost discutate în cadrul Departamentului de psihologie, securitate şi drept, unde
au fost propuse mai multe măsuri de îmbunătăţire a procesului didactic, a monitorizării lucrului
individual la disciplinele de studiu, a evaluării cunoştinţelor, a cercetărilor ştiinţifice în grup de
studenţi:
− modificarea şi adaptarea curriculelor disciplinelor respectând legăturile interdisciplinare, excluzând dublarea materiei predate;
− elaborarea de teme pentru proiecte ştiinţifice de grup, începând cu anii preabsolvenţi şi
finalizarea acestora în teze de licenţă;
− elaborarea unui Raport generalizator privind desfăşurarea stagiilor de practică;
− selectarea bazelor de practică, la toate specialităţile, în dependenţă de interesele şi specificul stagiilor de practică;
− asistarea reciprocă obligatorie la cursuri a cadrelor didactice cu discuţii şi sugestii ulterioare;
− asistări de control la cursurile cadrelor didactice;
− organizarea seminariilor metodice privind metodica predării în învăţământul superior.
Institutul de Criminologie, Departamentul de psihologie, securitate şi drept acordă o atenţie deosebită calităţii cercetărilor ştiinţifice a cadrelor didactice. Astfel administraţia instituţiei a
lansat începând cu anul 2017 concursul proiectelor de cercetare ştiinţifică cu finanţare instituţională. Pe parcursul anului 2018-2019 au fost finanţate două astfel de proiecte, fiind alocate surse
financiare în mărime de 50 000 lei.
Anual, se desfăşoară concursul performanţelor ştiinţifice a cadrelor didactice organizat atât
la nivel de departament cât şi la nivel instituţional. Scopul acestui concurs este de a evalua nivelul şi volumul cercetărilor ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice titulare ale Departamentului
de psihologie securitate şi drept.
Cadrele didactice şi studenţii sunt membri ai Senatului Institutului de Criminologie, la şedinţele căruia sunt examinate rapoartele Consiliului calităţii, după cum prevede Regulamentul de
funcţionare al Consiliului calităţii.
Institutul de Criminologie asigură transparenţa informaţiei de interes public prin diverse
mecanisme, în primul rând prin pagina WEB: www.criminologiy.md, precum şi prin intermediul
reţelelor de socializare. Aici pot să fie găsite: date despre studiile oferite (concepţia instruirii,
specialităţi, programe etc.), date utile studenţilor (graficul sesiunilor, orarul etc.), admitere (regulamentul, înscrierea on-line, taxele pentru studii etc.), organizarea şi locaţia institutului (facultăţi,
centre, adresa, numere de telefon, poşta electronică etc.), evenimente (conferinţe, concursuri,
mese-rotunde etc.), informaţii didactice (tematicile tezelor de an şi de licenţă), o parte din biblioteca electronică a institutului (materiale didactice, literatură ştiinţifică etc.), actele normative in7 | Raport anual de activitate, anul 2018-2019 (IPÎ Institutul de Știinţe Penale și Criminologie Aplicată)

terne (regulamente, contracte-tip etc.) etc.
Unele informaţii despre Institutul de Criminologie care reprezintă un interes public sunt difuzate prin intermediul paginilor WEB ale angajaţilor institutului, de ex.: www.bujor.md;
www.octavianbejan.blog.com; www.echitate.wordpress.com.
O serie de informaţii relevante despre specialiştii institutului sunt prezentate în cărţile editate de către Institutul de Criminologie, cum ar fi Profesia de criminolog, Ghid de orientare profesională.
Institutul de Criminologie a încheiat contracte de colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Oficiul Central de Probaţiune, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Centrul Naţional de Expertiză Judiciară, Centrul de Expertize Independente şi Centrul de
Prevenire şi Asistenţă Criminologică.
La şedinţele departamentului participă periodic practicieni, de exemplu, Suveica Liuba, şefa Penitenciarului pentru minori din Goian, Kovali Vladimir, avocat, Moga Grigore, şeful Direcţiei Generale Urmărire Penală, M. Laşcu preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova
„SINDLEX”.
Participarea beneficiarilor la procesul de asigurare a calităţii în activitatea Institutului de
Criminologie este prevăzută deopotrivă de contractele încheiate cu aceştia şi actele normative
interne specifice.
5. INFORMAŢIE DESPRE STUDENŢI
5.1. Contingentul de studenţi
Datele privind contingentul de studenţi ai Institutului de Criminologie sunt reflectate în
anexa 1, pentru învăţământul cu frecvenţă şi în anexa 2, pentru învăţământul cu frecvenţă redusă.
Astfel, în anul 2018-2019 studenţii Institutului de Criminologie au realizat studiile superioare de licenţă la trei specialităţi: 0421.1 (381.1) – Drept, 0313.1 (322.1) – Psihologie şi 1032.2
(862.1) – Servicii de securitate a proprietăţii. Studiile se efectuează în două forme de învăţământ: cu frecvenţă şi frecvenţă redusă.
În anul de studii 2018-2019 la specialitatea „Drept”, învăţământ cu frecvenţă, şi-au făcut studiile 53 de studenţi, ce reprezintă 56,38% din numărul total de studenţi la această formă de învăţământ; 29 de studenţi au învăţat la specialitatea „Psihologie” şi 12 de studenţi – la specialitatea
„Servicii de securitate a proprietăţii”, ce constituie, respectiv, 30,85% şi 12,76% (anexa nr. 1).
Din numărul total de studenţi la învăţământ cu frecvenţă 32 de studenţi (34,04%), în anul
2018, au absolvit studiile superioare de licenţă; dintre care 9 studenţi (28,12%) au finalizat studiile la specialitatea „Drept”, 11 de studenţi (34,37%) – la specialitatea „Psihologie” şi 12 studenţi
(37,5%) – la specialitatea „Servicii de securitate a proprietăţii” (anexa nr. 1).
La învăţământ cu frecvenţă redusă şi-au făcut studiile 155 de studenţi, toţi (100%) – la specialitatea „Drept” (anexa nr. 2). Ponderea studenţilor după sex a constituit: bărbaţi – 43,22%,
femei – 56,77%.
5.2. Dinamica contingentului de studenţi
Dinamica contingentului de studenţi, în anul de studii 2018-2019, este prezentată în anexa
nr. 3.
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Prin urmare, 29 de studenţi (11,64%), din numărul total de 249 de studenţi, au fost exmatriculaţi pe parcursul anului de studii şi 62 de studenţi (24,89%) au absolvit Institutul (tabelul nr. 3).
5.3. Evaluarea studenţilor
Evaluarea studenţilor pentru anul 2018-2019 este prezentată în anexa nr. 4.
În anul de studii 2018-2019 reuşita studenţilor a fost următoarea:
− 10-9 – 21,68%;
− 9-7 – 51%;
− 7-5 – 16,06%.
− circa 11,24% din numărul total de studenţi nu au fost promovaţi la sesiunea de bază.
În baza reuşitei au fost promovaţi 160 de studenţi, dintre care 48 (30%) – în anul II, 70
(43,75%) – în anul III, 14 (8,75%) – în anul IV, 28 (17,5%) – în anul V (anexa nr. 4).
Nivelul calităţii studiilor, realizate în cadrul Institutului de Criminologie, în anul de studii
2018-2019, este reflectat în anexa nr. 5.
5.4. Evidenţa studenţilor orfani
În anul de studii 2018-2019, în cadrul Institutului de Criminologie, nu şi-au făcut studiile
nici un student orfan.
5.5. Evidenţa studenţilor din raioanele de Est
În anul de studii 2018-2019, în cadrul Institutului de Criminologie, nu şi-au făcut studiile
studenţi din raioanele de Est.
5.6. Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine
Institutul de Criminologie nu dispune de cămine pentru studenţi.
5.7. Organe de autoguvernare studenţească
Organul de autoguvernare studenţească în cadrul Institutului de Criminologie este Senatul
studenţesc care îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului, Cartei Universitare şi a Regulamentului Senatului Studenţesc în cadrul Institutului de Criminologie. Membrii Senatului studenţesc
al Institutului de Criminologie sunt membrii ai Alianţei studenţilor din Republica Moldova. În
cadrul Institutului de Criminologie activează Asociaţia absolvenţilor IŞPCA.
5.8. Activităţi extracurriculare
Studenţii Institutului de Criminologie sunt activ implicaţi în diferite activităţi
extracurriculare pe tot parcursul anului de studii. Datele privind orarul, denumirea activităţii şi
responsabilii implicaţi sunt reflectate în tabelul de mai jos.
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Planul activităţilor extracurriculare
pentru anul de studii 2018-2019
Nr.
d/o
1.

Activitatea

Perioada

Responsabil

3.

4.

10.

2.
Deschiderea festivă a anului de studii 2018-2019. Oficierea Zilei Cunoştinţelor
Ziua profesională a Avocatului
Activitate culturală dedicată zilei
Lucrătorului în învăţământ
Ziua juristului. Desfăşurarea activităţilor ştiinţifice şi culturale
Ziua psihologului. Desfăşurarea
activităţilor ştiinţifice şi culturale
Ziua mondială a calităţii, Masă rotundă cu implicarea studenţilor
Ziua internaţională a studentului.
Manifestaţie culturală
Organizarea campionatul instituţional la dame şi şah
Balul Bobocilor. Manifestaţie cultural-artistică
Caravana de Crăciun

11.

Masă rotundă (Drepturile omului)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Organizarea felicitărilor pentru angajaţii Inspectoratului de Poliţie a
sectorului Ciocana
Organizarea „Colindelor de Crăciun”
Organizarea „Dragobetelor”
Ziua Internaţională a femeii
Conferinţă (Conferinţa studenţească
anuală „Symposia Studentum)
„Decada Criminologică”: manifestaţii ştiinţifice şi culturale
Concursul Naţional de eseuri criminologice
Organizarea Spartachiadei instituţionale
„O inimă curată” campania de colectare de ajutoare pentru nevoiaşii
sectorului Ciocana în ajunul sărbătorilor pascale
Voluntariat
Organizarea olimpiadelor ştiinţifice
la diferite discipline de învățământ
„Sădeşte un copac” companie de
înverzire şi ocrotire a mediului ambiant

01 septembrie Decanatul
09 septembrie Departamentul şi Senatul Studenţesc
05 octombrie
19 octombrie
22 octombrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc
Departamentul, Decanatul şi Senatul
Studenţesc
Departamentul, Decanatul şi Senatul
Studenţesc

8 noiembrie

Departamentul şi Senatul Studenţesc

16 noiembrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

15 noiembrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

17 noiembrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

decembrie
decembrie
18 decembrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc
Secţia Ştiinţe juridice şi Securitate
criminologică a Departamentului
Decanatul

decembrie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

februarie
martie

Decanatul şi Senatul Studenţesc
Decanatul şi Senatul Studenţesc
Secţia Ştiinţe juridice şi Securitate
criminologică
Decanatul, Şeful Departamentului şi
Senatul Studenţesc
Secţia Ştiinţe juridice şi Securitate
criminologică

martie
martie
martie
aprilie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

aprilie

Senatul Studenţesc, cadre didactice

aprilie

Studenţi, cadre didactice

mai

departamentul

mai

Studenţii, cadrele didactice
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1.
24.
25.

2.
Ziua copilului (voluntariat)
Turism prin locurile pitoreşti din
Republica Moldova

3.
iunie

4.
Decanatul şi Senatul Studenţesc

iunie

Decanatul şi Senatul Studenţesc

6. INFORMAŢIE PRIVIND PERSONALUL DIDACTIC ŞI DE CONDUCERE
6.1. Contingentul cadrelor didactice
Informaţia privind personalul didactic este prezentată în anexa nr. 9.
Personalul didactic care asigură procesul de învăţământ la specialităţile Drept, SSP, Psihologie dispune de o pregătire profesională corespunzătoare, competenţa cadrelor didactice corespunde cerinţelor unei instituţii de învăţământ superior atât după studiile de licenţă şi masterat, cât
şi după activitatea pedagogică, practică şi ştiinţifică. Având în vedere profilul criminologic al
instituţiei, alegerea cadrelor didactice se face reieşind din experienţa profesională anterioară. Mai
mult decât atât, dezvoltarea profesională continuă a competenţelor lucrătorilor este prevăzută în
planul de dezvoltare strategică al institutului şi planurile anuale ale catedrelor.
Circa 90% dintre lucrătorii didactici care au funcţie de bază în instituţie au formarea psihopedagogică atestată sau echivalentă conform legislaţiei în vigoare.
Procesul didactic este asigurat de cadrele didactice ale Secţia de ştiinţe juridice şi securitate
criminologică şi Secţia de psihologie şi ştiinţe socio-umaniste.
Astfel, din numărul total de 23 cadre didactice, 16 (69,56%) deţin titlu ştiinţifice după cum
urmează: 2 profesori universitari şi 14 conferenţiari universitari.
Din analiza materialelor privitoare la cadrele care asigură pregătirea specialiştilor la specialităţile Drept, SSP, Psihologie, reiese că, din 23 de cadre didactice, 17 (73,91%) sunt titulari,
iar 6 ( 26,09%) sunt cumularzi.
Totodată, 16 (69,56%) lucrători au titlu ştiinţific şi 10 (43,47%) deţin titluri didacticoştiinţifice, dintre care 2 (20%) – profesor universitar, 14 (80%) – conferenţiar universitar .
În ceea ce priveşte vârsta lucrătorilor, starea de lucruri este următoarea: 19 (82,60%) persoane au mai puţin de 45 de ani, iar 4 (17,39%) peste 50 de ani.
Dintre cei 23 lucrători didactici şi didactico-ştiinţifici, 6 (26,08%) desfăşoară o activitatea
practică.
6.2. Personal de conducere
Personalul de conducere, în anul studii 2018-2019, a fost constituit din:
1) Bujor Valeriu – rector;
2) Crivenchii Alexei – prim-prorector, şef al Centrului instruire profesională continuă;
3) Bejan Octavian – prorector pentru instruire şi cercetare;
4) Rusu Diana – șef al Departamentului Management Studii şi Asigurarea Calităţii (decan).
6.3. Personal auxiliar
Personalul auxiliar a fost format din:
1) Buzhor Tatiana – bibliotecar;
2) Pîslari Svetlana – inspector superior al Departamentului Management Studii şi Asigura11 | Raport anual de activitate, anul 2018-2019 (IPÎ Institutul de Știinţe Penale și Criminologie Aplicată)

rea Calităţii (prodecan);
3) Cîrlan Cristina – metodist al Departamentului Psihologie, Securitate şi Drept.
7. SERVICII DE GHIDARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ
Institutul de Criminologie desfăşoară o activitate de propagare a imaginii specialităţilor în
societate la diverse întruniri, conferinţe naţionale şi internaţionale, simpozioane, mese rotunde, ateliere, participarea la diverse emisiuni televizate de către reprezentanţii institutului, prin publicitatea
în ziare şi reviste, prin spoturi publicitare, prin intermediul site-ului (www.criminology.md), prin
intermediul repartizării pliantelor şi filadelor de publicitate, calendarelor, plasării în Internet a avizului referitor la admitere, întâlnirilor cu liceenii şi studenţii colegiilor, precum şi organizarea concursurilor naţionale.
Institutul de Criminologie are încheiate contracte cu 8 instituţii preuniversitare: cu Liceul
Teoretic „Minerva”, Liceul Teoretic „M. Berezovschi”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”; Liceul
cu Profil Tehnologic pentru Copii cu Vedere Slabă din mun. Chişinău; Liceul teoretic românofrancez ”Gheorghe Asachi”, Liceul Teoretic „Ioan Vodă”, or. Cahul, Liceul Teoretic „Ion
Creangă, or. Cahul, Liceul Teoretic „Petr Rumeanţev”, or. Cahul.
De menţionat că s-a elaborat, în cadrul institutului, un plan de activităţi privind admiterea
din anul 2018, în care sunt prevăzute măsuri de promovare a imaginii instituţiei.
Promovarea profesiei în mediul social şi media are loc şi prin publicitatea practicată în diferite organizaţii, publicaţii periodice, programe sociale, în reviste de diferit gen, participarea la
diverse emisiuni televizate etc.
Departamentul Psihologie, Securitate şi Drept întreprinde măsuri referitoare la consilierea
studenţilor în domeniul formării carierei. Dincolo de aceasta, cadrele didactice, pe lângă pregătirea teoretică la orele de consultaţii, le explică avantajele acestei profesii studenţilor la întâlnirile
în grup, care este scopul nobil al viitorilor jurişti, psihologi, specialişti ai serviciilor securităţii
private. Studenţii participă şi asistă în clinicile juridice şi laboratorul de psihologie sau cabinetele
de consultaţie juridică, asistenţă psihologică cu care instituţia are contracte de colaborare.
Institutul elaborează materiale care aduc la cunoştinţă informaţia de ghidare în profesie.
Astfel, instituţia a elaborat şi reeditat, lucrarea Profesia de criminolog. Ghid de orientare profesională, menită să îndrume persoanele interesate în alegerea unei (noi) profesii. Acest ghid include informaţii utile despre instituţie, studiile oferite şi posibilităţile de angajare după absolvire.
Este elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de ghidare şi consiliere în carieră al IŞPCA „Criminology Job Service”, aprobat în şedinţa Senatului prin procesul
verbal nr. 20 din 21.05.2015. Acest subiect este pus permanent în discuţie în cadrul şedinţelor
Senatului despre consilierea şi ghidarea în carieră a absolvenţilor, responsabili fiind dna Pîslari
Svetlana, Cheianu Silvia şi Sîrbu Uliana.
Referitor la plasarea absolvenţilor în câmpul muncii putem menţiona că, în timpul efectuării practicilor de iniţiere şi de specialitate prevăzute de planul de învăţământ, studenţii sunt îndrumaţi cum să se manifeste, cum să se prezinte, ce concluzii să tragă etc., având în vedere eventuala lor angajare în aceste organizaţii. Din momentul absolvirii până în prezent s-au încadrat în
câmpul muncii conform specialităţii la „Drept” – 7 persoane din 9 absolvenţi; „Servicii Securitate a Proprietăţii” – 6 din ; „Psihologie” – 3 din 3 angajaţi.
De asemenea, instituţia colaborează cu diverşi agenţi economici şi cu instituţiile publice în
ceea ce priveşte posibila angajare a studenţilor noştri în câmpul muncii. Se încheie diverse contracte de colaborare în care se pune accentul pe pregătirea specialiştilor pentru aceste organe.
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Astfel, parţial se soluţionează problemele care ţin de angajarea în câmpul muncii, după absolvirea instituţiei.
8. PARTENERIATUL SOCIAL
Institutul de Criminologie are încheiate diverse contracte de colaborare cu următoarele instituţii:
− Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
− Procuratura Generală;
− Oficiul Central de Probaţiune al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova;
− Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova;
− Inspectoratul General de Poliţie al MAI;
− Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI;
− Federaţia Sindicatelor din RM;
− Centrul Naţional de Expertiză Judiciară;
− Centrul de Expertize Independente;
− Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică;
− Centru de plasament al Copilului „Regina Pacis”;
− Centru de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil;
− Institutul de Cercetări Juridice şi politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
− Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor omului;
− Agenţia de Pază „Securitate FGM”;
− SC „Infoprotect Consulting Network” SRL;
− Universitatea de Stat din Moldova;
− Universitatea Tehnologică de Stat din Kostroma;
− Universitatea „Perspectiva-INT”;
− Universitatea de Studii Europene din Moldova;
− Universitatea de Stat „Alecu Russo” din mun. Bălţi;
− Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă;
− Liceul Teoretic „Lucian Blaga”;
− Liceul Teoretic „Mihai Berezovschi”;
− Liceul Teoretic „Minerva”;
− Liceul Teoretic „Petr Rumeanţev”;
− Liceul Teoretic „Ioan Vodă”;
− Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cahul;
− Colegiul „Mondostud Art”;
− Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
− Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” din Iaşi;
− Asociaţia Patronală a Psihologilor şi Juriştilor Profesionişti din Republica Moldova;
− Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău şi Şcoala Sanitară;
− Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei „AVE copii” AO;
− Asociaţia împotriva violenţei „Casa Mărioarei”;
− Asociaţia obştească „Eco-Răzeni”;
− Biblioteca Publică de Drept;
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− Biblioteca municipală „Bogdan Petriceicu Haşdeu” etc.
9. IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR
ŞI STRATEGIILOR NAŢIONALE
Conform unor planuri sectoriale în cadrul instituţiei se implementează:
− Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020”;
− Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 (HG nr. 920
din 7 noiembrie 2014);
− Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova;
− Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru
competitivitate”;
− Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”;
− Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei;
− Strategia naţională de sănătate publică pe anii 2014-2020;
− Strategia naţională pentru tineret;
− Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018;
− Programul naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu dezabilităţi;
− Planul de acţiuni urgente în domeniul demografic.
10. ACTIVITATEA DE CERCETARE-INOVARE
10.1. Programe/proiecte de cercetare (de nivel instituţional, naţional,
internaţional, inclusiv proiecte TEMPUS, ERASMUS+, etc.)
La nivel instituţional, au fost lansate 5 proiecte de cercetare pentru anii 2016-2021, după
cum urmează:
− Geografia infracţionalităţii, Cîrlan Cristina;
− Pericolul social al crimei şi consecinţele criminalităţii, Vasiloi Djulieta;
− Analiza criminologică a infracţiunilor contra familiei şi a minorilor săvârşite de femei,
Rusu Diana;
− Victimizarea criminogenă a populaţiei, Ciobanu Rodica;
− Clasificarea personalităţii infractorului şi prevenirea infracţiunilor, Suvac Valeriu.
10.2. Volumul activităţilor de cercetare
În anul de învățământ 2018-2019, au fost prevăzute 11,6 unități de funcție didacticoștiințifice, fiind plănuite 3395 ore și înfăptuite 5642 ore de cercetare științifică.
10.3. Valorificarea activităţilor de cercetare
În Institutul de Criminologie, în anul de învățământ 2018-2019, au fost publicate 59 de lucrări științifice, dintre care 4 cărți, 17 articole și 38 de alte feluri de lucrări (rapoarte și comunicări la reuniuni științifice sau tezele acestora).
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10.4. Manifestări ştiinţifice organizate
Institutul de Criminologie a organizat, de sine stătător sau împreună cu alte instituții, următoarele reuniuni științifice naționale și internaționale în anul de învățământ 2018-2019:
− Conferința națională „Familia contemporană și problemele în educația copilului”, pregătită și desfășurată de către Institutul de Criminologie la 22 octombrie 2018 la Chișinău, Republica Moldova.
− Conferința științifico-practică internațională „Conceptul de dezvoltare a statului de drept
în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare”, pregătită și desfășurată de către
Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de
Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată la 2-3 noiembrie 2018 la Chișinău;
− Conferința științifico-practică internațională „Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene”, pregătită și desfășurată de către Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată la 2223 martie 2019 la Chișinău.
10.5. Tematica de cercetare ştiinţifică
În anul de învățământ 2018-2019, cercetările științifice plănuite în Institutul de Criminologie au avut următoarea tematică:
− Violența criminală a minorilor;
− Bibliografia criminologică din R. Moldova;
− Activitatea polițienească;
− Legislația administrativă;
− Tehnica legislativă;
− Expertiza criminologică;
− Criminalitatea femeilor;
− Politica criminologică;
− Drept penal general. Teorie infracțiunii;
− Criminalitatea femeilor;
− Criminalitatea economică;
− Geografia criminalității;
− Metodologia cercetării criminologice;
− Determinismul criminogen;
− Prevenirea criminalității;
− Emoțiile omenești;
− Inteligența omenească;
− Psiho-criminologie;
− Pregătirea specialiștilor în domeniul psiho-criminologiei;
− Informația și informatica;
− Comportamentul adictiv;
− Formarea competențelor;
− Psihologia clinică judiciară.
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10.6. Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării
Institutul de Criminologie a folosit un sistem deosebit de dezvoltat de măsurare a lucrului
științific înfăptuit în anul de învățământ 2018-2019.
1. La jumătatea și sfârșitul anului de învățământ, catedrele (secțiile, departamentul ș.a.) văd
dacă lucrătorii au îndeplinit cele plănuite la început de an.
2. Tot la capătul anului de învățământ, o comisie instituțională se încredințează că toți lucrătorii didactico-științifici își îndeplinesc sarcina științifică de două lucrări, dintre care una înfățișată la o reuniune științifică națională sau internațională.
3. La sfârșitul anului calendaristic, o comisie evaluează performanțele științifice ale lucrătorilor, cu precădere latura cantitativă. Cei mai buni sunt răsplătiți cu diplome și premii bănești,
adăugător la cele primite lunar.
4. Tot la încheierea anului calendaristic, o comisie măsoară mărimea descoperirilor științifice făcute de lucrători, adică latura calitativă a lucrului științific. Cei mai buni lucrători primesc
diplome și premii bănești. Cei care au făcut descoperiri științifice de cea mai mare mărime (care
pot să fie făcute în general) capătă titlul de doctor honoris causa (cei care nu l-au primit înainte
pentru alte fapte mărețe). Aceasta este măsurătoarea de căpătâi a lucrului științific.
5. Cu prilejul autorizării provizorii și acreditării învățământului, o comisie de evaluare internă se apleacă și asupra lucrului științific.
11. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME
DE MOBILITATE
Institutul de Criminologie dispune de un mecanism de mobilitate academică care se bazează pe actele elaborate de Ministerul Educaţiei: Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea
academică în învăţământul superior din 27 ianuarie 2014 şi în temeiul Regulamentului de mobilitate academică al IŞPCA. Institutul a încheiat contracte de parteneriat cu instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova, cât şi din exteriorul ei, cum ar fi: Universitatea de Studii
Europene din Moldova, Universitatea „Perspectiva-INT”, Universitatea Tehnică din Kostroma
(Federaţia Rusă), Institutul de Transport Naval din Ismail (Ucraina), însă la moment mobilitatea
pe plan extern nu a fost realizată.
12. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
În anul de studii 2018-2019 încasările instituției au constituit circa 1900000 lei, cheltuielile
totale fiind de 1779135 lei.
Taxele de studii, stabilite pentru anul de studii 2018-2019, sunt reflectate în tabelul de mai
jos.
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Mărimea taxelor pentru anul de studii 2018-2019
Nr.
d/o

Specialitatea,
forma de învăţământ

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

1.

Drept, cu frecvenţă

7500

10900

10770

11600

–

2.

Drept, frecvenţă redusă

5500

8000

9075

9075

9560

6500

9500

9560

–

–

5500

8000

7865

7865

–

5600

8500

9075

–

–

3.
4.
5.

Servicii de securitate a proprietăţii, cu frecvenţă
Servicii de securitate a proprietăţii, frecvenţă redusă
Psihologie, cu frecvenţă

13. CONCLUZII
Institutul de Criminologie îşi realizează obiectivele propuse, continuând să perfecţioneze
baza tehnico-materială, asigurarea metodică şi informaţională, perfecţionarea profesională a cadrelor şi asigurarea calităţii.
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ANEXA nr. 1.
Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019,
învăţământ cu frecvenţă
Inclusiv

Anul de studii

Absolvenţi

Codul, specialitatea
V

VI

1. 0421.1 (381.1) – Drept
19 23 – 11
2. 0313.1 (322.1) – Psihologie 10 9 10 –
1032.2 (862.1) – Servicii de
3.
– – 12 –
securitate a proprietăţii
TOTAL
29 32 22 11

–
–

–
–

53 – 53 20 33 9
29 – 29 4 25 11

– 9 82%
– 11 100%

–

–

12 – 12 1 11 12

– 12 100%

–

–

94 – 94 25 69 32

– 32

Femei
Total
absolvenţi
Buget
Contract

IV

Bărbaţi

III

Contract

II

Buget

I

% abs. din nr.
admişi iniţial

Nr.
crt.

Total studenţi

Inclusiv

ANEXA nr. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

% abs. din
nr. admişi iniţial

VI

Contract

V

Inclusiv

Buget

IV

Absolvenţi
Total absolvenţi

III

Femei

2.

II

Bărbaţi

1.

I

Contract

Codul, specialitatea

Buget

Nr.
crt.

Total studenţi

Contingentul de studenţi în anul de studii 2018-2019,
învăţământ cu frecvenţă redusă
IncluAnul de studii
siv

17.

1. 0421.1 (381.1) – Drept

25 48 21 31 30

– 155 – 155 67 88 30

–

30 100%

TOTAL

25 48 21 31 30

– 155 – 155 67 88 30

–

30

100
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ANEXA nr. 3.
Dinamica contingentului studenţilor în anul de studii 2018-2019

Nr. total de studenţi la
finele anului (01.07.)

Pentru încălcarea
disciplinei
Pentru neachitarea taxei
de studii
Nr. studenţilor aflaţi în concediu academic

Nr. absolvenţilor

Frecvenţă,
din ei la:
1.
buget
contract
Frecvenţă
redusă,
2. din ei la:
buget
contract
TOTAL

94

54

–

2

5

–

2

5

–

–

-

32

55

–
94

–
54

–
–

–
2

–
5

–
–

–
2

–
5

–
–

–
–

–
-

–
32

–
55

155

16

–

9

16

–

7

10

–

3

3

30

105

–
155
249

–
16
70

–
–
–

–
9
11

–
16
21

–
–
–

–
7
11

–
10
15

–
–
–

–
3
3

–
3
3

–
30
62

–
105
160

Din propria dorinţă

Forma de
învăţământ

54
80
43
42
30
249

54
80
43
42
30
249

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

21 17
9 53
14 17
10 16
– 24
54 127

Promovaţi

29 25
32 48
22 21
11 31
– 30
94 155

10-9 9-7 7-5 4-1

Reuşita (%)

Rusă

54
80
43
42
30
249

Română

1. Anul I
2. Anul II
3. Anul III
4. Anul IV
5. Anul V
TOTAL

Contract

Anii de studii

Nr.
crt.

Numărul de studenţi
la 01.10.

Reuşita studenţilor în anul de studii 2018-2019
Limba
Forma
de inReuşita (note)
de studii
struire

8 8 88,88 48
8 10 87,5 70
5 7 32,55 14
13 3 66,66 28
6 – 100
–
40 28 75,11 160

Numărul de studenţi
la finele anului (01.07)

ANEXA nr. 4.

cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
Buget

Nr.
crt.

Nr. studenţilor la 01.10.
(fără conced. acad.)
Nr. studenţilor înmatriculaţi
în anul curent
Nr. studenţilor reveniţi
din conced. acad.
Nr. studenţilor restabiliţi
la studii
Nr. studenţilor transf.
în inter. instituţiei
Transferaţi la alte
instituţii
Pentru nereuşită
academică

Exmatriculaţi

48
70
14
28
–
160
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ANEXA nr. 5.

Nr.
crt.
1

2

3

Calitatea studiilor în anul de studii 2018-2019
Forma de studii
Indicatorii calităţii studiilor
BAC /
(pe domenii de formare
Rural Urban
cu
frecvenţă
Colegiu
profesională)
frecvenţă redusă
0421.1 (381.1) – Drept
Media la admitere
7,23
7,04
7,84
7,12
7,85
Media la prima sesiune
8,44
8,12
8,39
8,17
8,49
Restanţe
12
2
10
5
7
0313.1 (322.1) – Psihologie
Media la admitere
7,30
7,19
7,30
7,23
–
Media la prima sesiune
8,9
8,19
8,41
8,41
–
Restanţe
1
–
1
1
–
1032.2 (862.1) – Servicii de securitate a proprietăţii
Media la admitere
7,09
6,67
7,20
7,08
–
Media la prima sesiune
7,19
7,30
7,49
7,43
–
Restanţe
2
1
1
2
–
ANEXA nr. 9

Nr. total de cadre
angajate

Cu titluri ştiinţifice/
științifico-didactice

Cu titluri ştiinţifice

Cu titluri științificodidactice

Fără titluri ştiinţifice/
științifico-didactice

Cu titluri ştiinţifice/
științifico-didactice

Cu titluri ştiinţifice

Cu titluri științificodidactice

Fără titluri ştiinţifice/
științifico-didactice

Informaţie cu privire la numărul cadrelor didactice
în anul de studii 2018-2019
Nr. de cadre titulare
Nr. de cadre prin cumul
(în state)

1 Feminin

13

6

6

2

4

3

3

3

–

2 Masculin

10

5

5

3

2

2

2

2

1

23

11

11

5

6

5

5

5

1

Sexul

Nr.
crt.

TOTAL
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