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INFORMAŢII PERSONALE PARENIUC  Alexandru Ion  
 

 

 Scrieţi numele străzii, numărul, oraşul, codul poştal, ţara  

  0(22)344484         079402970        

 alexandru.pareniuc@mai.gov.md  

-  

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) alexandr190376   

Sexul Masculin | Data naşterii 19/03/1976 | Naţionalitatea moldovean  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

LOCUL DE MUNCA 
 

PROFILUL PERSONAL 
Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM / decan /  

10.2019 - PREZENT 
19.03.2018 – 10.2019  

20.11.2017 – 19.03.2018 
21.06.98-15.09.98 

02.12.2016 – 17.11.2017 
 

03.03.2016 – 01.12.2016 
11.03.2013 

 
2011-2013 

5 OCTOMBRIE 2007 
3.11.2006-30.12.09 

MAI 2005 
IUNIE 2003 

15.09.98-06.2003 

 

 Prodecan al Facultății ,,Drept, ordine publică și securitate civilă a Academiei „Ştefan cel Mare”. 
 Decan al Facultății ,,Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 
 Prodecan al Facultății ,,Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 
 Lector al catedrei „Activitatea Operativă de Investigaţii”, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 
 conferențiar universitar la Catedra ,,Activitatea specială de investigații și securitate informațională” a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 

 Decan, facultatea ”Drept” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 
 Șef al Centrului proiectare didactică, coordonare şi management al calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI al R.M. 
 Prodecan, Facultatea de DREPT a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R.M. 
 Şef al Centrului de cercetări ştiinţifice aplicative a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R.M. 
 Secretar ştiinţific al Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” 
 Lector-superior la catedra „Investigaţii Operative” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al R.M. 
 Lector al catedrei „Drept Poliţienesc”, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova. 

 Lector asistent al catedrei „Activitatea Operativă de Investigaţii”, Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”. 

04.11.2013-15.05.2014 
2006 
2005 

 
 

17.11.2005 
1999-2004 

04.2002-06.2002 
1999 

1998-1999 
1998 

1993-1998 
06.1993-09.1993 

1991-1993 
1983-1991 

1985-1989 

 

 Cursurile de formare continuă, domeniul: Psihopedagogie. Certificat ME, ACR nr.0004860. 

 Academia Internaţională pentru Forţele de ordine publică Roswell, NM, SUA. 
 Doctor în drept, tema TD: „Aspecte juridico-penale ale omorului la comandă”, specialitatea 

12.00.08 Drept penal (drept penal şi criminologie, activitate investigativ-operativă), diplomă – seria 
DR nr.0224 din 26.11.2005. 

 Școala auto or.Anenii Noi. Permis de conducere nr.059501431, categorii: A, B, C 
 doctorand Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al R. Moldova. 
 Academia Internaţională de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria. 
 Magistru in drept, diplomă – seria AM nr.0104. 
 masterat (Activitatea Operativă de Investigaţie,). Academia ,,Ștefan cel Mare”. 

 Licențiat în drept, diplomă – seria AL nr.0013067. 
 student al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 
 Școala auto or.Edineț. (permis de conducere, categoria B) 
 Liceul “Dimitrie Cantemir” din or. Edineţ. 
 Şcoala medie Nr.1 din or. Edineţ. 
 Şcoala de muzică din or. Edineţ. 

 

Limba(i) maternă(e) Română / Ucraineană  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  
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Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză B2 B2  A2  A2  A1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Rusă C2  C2  C2  C2  C2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare ▪ Abilităţi de comunicare scrisă şi orală şi interpersonală formate în carieră şi prin participarea la conferinţe de 

specialitate; 

▪ Disponibilitate de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor; 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de decan; 

▪ abilităţi de interacţiune cu studenții, dobândite prin activitatea de cadru științifico-didactic; 

▪ înţelegere şi apreciere justă a oamenilor, aptitudini de influenţă asupra lor şi de a le dirija comportamentul; 

▪ comunicativitate, măiestrie de a stabili, a dezvolta, a multiplica contacte psihologice cu oamenii, a-i înţelege, 

precum a face tot de a-i subordona influenţei sale benefice; 

▪ solicitudine, spirit de observare, ingeniozitate în analiza situaţiilor limită operative şi aprecierea evenimentelor la 

justa lor valoare; 

▪ capacitate de a interpreta clar oral sau înscris, faptele şi gândurile; 

▪ Prestanţă în relaţiile cu şefii, subordonaţii şi cu colegii, comportament şi conduită etică în timpul şi în afara 

serviciului. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Competenţe manageriale dobândite în cursul carierei, ca urmare a ocupării unor funcţii de conducere timp de 
peste douăzeci de ani, în domeniile operativ, logistic şi financiar. 

 Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de analiză şi stabilire a 

modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor; 
 Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale; 
 Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitate de a utiliza rezultatele 

controlului pentru îmbunătăţirea activităţilor; 
 Realizarea unui climat de muncă optim prin motivarea subordonaţilor, conducere prin exemplu şi prin 

asumarea responsabilităţii pentru efectele acţiunilor proprii sau ale structurii coordonate; 
 Stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini pro-active în cadrul colectivului coordonat; 
 Promovarea unei colaborări interinstituţionale eficiente. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii în educație; 

▪ perseverenţă, onestitate, nepărtinire, conştiinciozitate, simţul răspunderii pentru misiunea încredinţată; 

▪ un înalt nivel de dezvoltare multilateral: cunoaştere temeinică a profesiei îmbrăţişate, a valorilor spirituale 
naţionale şi general umane, perfecţionare permanentă a cunoştinţelor de specialitate; 

▪ manifestare a iniţiativei şi a unui mod just de a vedea şi aborda lucrurile, exactitate şi promptitudine în 

activitatea științifico-didactică și managerială; 

▪ cunoaşterea la perfecţie a actelor normative consacrate reglementării a  al raporturilor privind proiectarea, 

organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului de educaţie din Republica Moldova. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

▪ o bună utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint); 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Alte competenţe  ▪ Utilizarea metodelor şi tehnicilor moderne de management în scopul inovării activităţii; 

▪ Capacitate de a sesiza nevoi şi oportunităţi, de a stabili obiective şi de a identifica resursele necesare realizării 

acestora, utilizând tehnici specifice managementului prin  proiecte. 

▪ Hobby : șah, volei, tenis. 

Permis de conducere  categoriile A, B şi C. 

Publicaţii 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografii – 10, articole în reviste științifice – 6, materiale ale comunicărilor științifice – 28, manuale – 
2. 

 

▫ Membru al grupului de lucru la Proiectul UE Twinning „Reforma instruirii iniţiale şi continue a sistemului 

poliţiei din Republica Moldova” lansat la 20 iulie 2018 – 2021. 

▫ Membru al grupului de lucru interministerial creat în vederea ajustării legislaţiei naţionale la 
standardele internaţionale, în special la prevederile Convenţiei Consiliului Europei cu privire la 
protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale, semnate la 25.11.2007, Lanzarote, Spania (Ordinul 
MAI al RM nr.144 din 02 iunie 2011) – obiectiv dictat de pct.72 al Programului naţional de 
implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul 
liberalizării regimului de vize prevăzut de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.122 din 
04.03.2011. 

▫ Participarea la realizarea proiectului internaţional „MOLSTO” care urmăreşte obiectivul 
implementării metodologiei de detectare a cazurilor de şedere ilegală pe teritoriul ţării şi orientează 
implementarea deciziilor privind expulzarea persoanelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova 
privite ca măsuri de combatere a infracţiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat şi a migraţiei 
ilegale precum şi a traficului de fiinţe umane. Parteneri: Suedia (Poliţia de frontieră suedeză), 
Republica Moldova (Biroul Migraţie şi Azil al MAI, Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, 
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI). Perioada desfăşurării: 2014-2015. 

 

▪ Conference: ,,From Quality Assurance to Strategy Development”. April, 2015. Chisinau, Moldova State 
University, Republic of Moldova. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică „Criminalitatea politică: reflecţii istorico – juridice, manifestări şi consecinţe”. 

Chişinău, 6 ianuarie 2015. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică „Delicvenţa şi justiţia juvenilă: evaluare, probleme, soluţii”. Chişinău, 31 

octombrie 2014; 

▪ Conferinţa ştiinţifico - practică internaţională „Probleme actuale ale activităţii de ocrotire a normelor de drept şi 
ale ştiinţelor juridice”. Ucraina, or. Dnepropetrovsk, 19-20 septembrie 2013; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme ale combaterii criminalităţii şi pregătirii cadrelor 

pentru organele de drept”. Republica Belarus, or. Minsk, 4 aprilie 2013; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor 

implicate în procesul penal”. Chişinău, 21 martie 2013; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi 
consecinţe”. Chişinău, 28 februarie 2013; 

▪ Dezbateri publice privind „Măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei introduse în pachetul legislativ de 

punere în aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei şi a Planului de Acţiuni (Pilonul IV)”, 
desfăşurate în incinta hotelului „Codru”. Chişinău, 6 decembrie 2012; 

▪ Мiжнародна наукова-практична конференція «Актуальні проблеми боротьби з торгівлею жінками». 

Україна, Донецьк, 2012 (12 квiтня). 

▪ Conferința internațională ,,Implementarea și utilizarea mijloacelor informaționale contemporane în 
procesul educațional”. Ministerul Educației, TRIDIMENSIONALTEC, SMART, ASEM, 26-28 
septembrie 2012 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al 
Comunităţii Statelor Independente: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”. 
Chişinău, 12-13 iunie 2012; 

▪ Международная научно-практическая конференция «Право и государство в рамках 
глобализации и регионализации». Украина, Ирпинь, 2011. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale privind combaterea traficului de femei”. 
Chişinău, 2-3 iunie 2011; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă”. Chişinău, 28-29 ianuarie 2010; 

▪ Международная научно-практическая конференция «Безопасность и защита прав 
несовершеннолетних». Латвия, Рига 2008. 

▪ Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Rolul societăţii şi organelor de drept în contracararea 
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Seminarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distincţii 

 

 

 

 

Afilieri 

Referinţe 

Citări 

Cursuri 

Certificări 

 

narcomaniei”. 9 octombrie 2008, Chişinău. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Tendinţe globale şi regionale ale terorismului la etapa 
contemporană. Probleme de cooperare a poliţiei în contracararea terorismului”. Chişinău, 28 iunie 
2007; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Prevenirea şi combaterea fenomenului terorismului: 
actualităţi şi perspective”. Chişinău, 18 mai 2006; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională  „Prevenirea şi combaterea crimelor transnaţionale: 
probleme teoretice şi practice” din 6-7 octombrie 2005, Chişinău, 2005. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Criminalitatea regională: probleme şi perspective de 
prevenire şi combatere”. Chişinău, 25-26 mai 2005; 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Problemele de prevenire şi combatere a delicvenţei 
juvenile, traficului de fiinţe umane şi migraţiunii ilegale” din 23-24 aprilie Chişinău 2004. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională  „Criminalitatea în R. Moldova: starea actuală, tendinţele, 
măsurile de prevenire şi combatere” din 18-19 aprilie 2003. 

▪ Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Perfecţionarea continuă a cadrelor din OAI şi 
optimizarea procesului de instruire profesională” din 20-21 decembrie 2002. 
 

▪ Seminarul ştiinţific internaţional din cadrul Proiectului Twinning „Suport pentru implementarea şi 
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”. Chişinău, 30 mai-2 iunie 
2011. 

▪ Seminarul regional „Aspecte practice de organizare a livrărilor controlate cu scopul de a preveni 
traficul ilicit de droguri”. Minsc, Belorus, 4-6 noiembrie 2008. 

▪ Seminarul internaţional „Project management” din cadrul Proiectului austriac „Cooperarea 
poliţienească pentru combaterea traficului cu fiinţe umane, traficului cu migranţi şi a migraţiei ilegale”. 
Chişinău, 07-10 iulie 2009; 

▪ Seminarul internaţional „Dreptul internaţional şi activitatea de ocrotire a normelor de drept”. Chişinău, 
27-28 martie 2008; 

▪ Seminarul internaţional „Aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în combaterea infracţiunilor 
din domeniul bancar”. Chişinău, 21-23 mai 2007; 
 
 

▪ Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul ÎNTÎI. Chișinău, 2016. 

▪ Titlul de Onoare. MAI, 28.09.2016 

▪ Crucea „Pentru MERIT” clasa I – 2015; 

▪ Crucea „Pentru MERIT” clasa II – 2014; 


