
Ministerul Educapei ~i Cercetarii 
al Republicii Moldova 

ORD IN 

03 OC, !)JJJ. R nr. _...;:;5_rJ._9 __ 
mun. Chisinau 

Cu privire la org~nizarea examenelor de finalizare a studiilor superioare de licenta 
la Institutul de ~tiinte Penale ~i Criminologie Aplicata 

In conformitate cu pct. 7 din Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a 
studiilor superioare de licen/ii, aprobat ~i pus in aplicare prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. I 04 7 din 29 
octombrie 20 I 5, ca urmare a demersului Institutului de Stiinte Penale ~i Criminologie Aplicatii, emit 
urmiitorul 

ORD IN: 
I. Se organizeaza examenele de finalizare a studiilor superioare de licentii pentru absolventii 

lnstitutului de Stiinte Penale ~i Criminologie Aplicatii, pentru anul universitar 2021-2022, in perioada 
06.06.2021 pana la 20.06.2021, in cadrul Universitatii de Stat din Moldova. 

2. Se confirma Comisia pentru examenul de finalizare a studiilor superioare de licenta la programul 
de studii 0421.1 Drept, domeniul general de studii 042 Drept, oferit de catre lnstitutul de ~tiinte Penale ~i 
Criminologie Aplicata. 

3. Sustinerea examenelor de finalizare a studiilor superioare de licenta pentru absolventii lnstitutului 
de Stiinte Penale ~i Criminologie Aplicatii va ti realizata in conformitate cu Regulamentul cu privire la 
elaborarea $i sus/inerea tezelor de licen/ii $i master in cadrul !SPCA, aprobat prin Hotararea Senatului din 
05.05.2017. 

4. Conducerea Institutului de ~tiinte Penale ~i Criminologie Aplicata (di V. Bujor): 
- va aduce la cuno~tinta conducatorilor institutiilor vizate prevederile prezentului Ordin; 
- va prezenta pre~edintilor comisiilor de licentii listele studentilor admi~i la examenele de licenta ~i la 

sustinerea tezelor de licentii, subiectele pentru examenele de licentii ~i tezele de Iicenta; 
- va achita institutiei contractante cheltuielile pentru activitatea comisiei organizate pentru programul 
mentionat; 

- va asigura accesul membrilor comisiilor ~i a studentilor absolventi la infrastructura necesara pentru 
parcurgerea t_uturor etapelor aferente procedurii de sustinere a examenelor ~i/sau a tezei de Jicentii. 

5. Pre~edintele comisiei de licentii va prezenta conducerii lnstitutului de ~tiinte Penale ~i 
Criminologie Aplicata, 'in termen de IO .zile dupa finalizarea examenelor ~i/sau a sustinerii tezelor, raportul 
analitic cu privire la rezultatele examenelor de licenta ~i a sustinerii tezelor de licentii. 

6. Controlul asupra executarii prezentului Ordin mi-I asum. 

Ministru 
Anatolie TOP ALA. 

Lilia Parhomenco: 022-232107, lilia.parhornenco@mecc.gov.md 



Anexii 
la Ordinu/ nr . . £,2, q 

din .f23 (){j 2022 

Comisia pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenta 

la Institutul de ~tiinte Penale ~i Criminologie Aplicata 

Programul 0421.1 Drept 
Domeniul general de stud ii 042 Drept 

Pre~edinte - Cu~nir Valeriu, doctor habilitat In drept, profesor universitar, Jnstitutul de Cercetari 
Juridice, Politice ~i Sociologice; 
Vice - pre~edinte - Ciobanu Igor- doctor In drept, conferentiar universitar, Universitatea de Stat din 
Moldova; 
Membri ai comisiei: 
Grosu Vladimir- doctor In drept, conferentiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova; 
Buga Larisa - doctor in drept, conferentiar universitar, Institutul de $tiinte Penale ~i Criminologie 
Aplicata; 
Secretar al comisiei - Girbu Olga, master in drept, lnstitutul de $tiinte Penale ~i Criminologie Aplicata. 


