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 Viceministrului afacerilor interne,  

Domnului Serghei Diaconu  
 

 
CERERE PREALABILĂ 

La data 21 ianuarie 2015, în cadrul emisiunii difuzate în direct la canalul 
RealitateaTV, dumneavoastră în calitate de viceministru al afacerilor interne aţi 
declarat că ”raportul centrului naţional de acreditare ne arată foarte clar că 
poziţionarea actuală a Academiei este una slabă, sau proastă în coraport cu alte 
instituţii superioare de învăţământ” 

Această declaraţie a fost expusă de către veceministrul afacerilor interne dl 
Serghei Diaconu în public, în cadrul emisiunii difuzate în direct.   

După această emisiune membrii colectivului Academiei ”Ştefan cel Mare” a 
MAI, fiind contactaţi de reprezentanţi ai societăţii civile şi ale subdiviziunilor de 
poliţie, au fost solicitaţi să explice cauzele unui asemenea nivel prost şi slab de 
pregătire a studenţilor în instituţie, concluziile referitoare la nivelul slab şi prost de 
pregătire fiind rezultate din declaraţiile conducerii Ministerului Afacerilor Interne. 
Aceasta denotă că societatea civilă a luat declaraţiile făcute de veceministrul 
afacerilor interne dl Serghei Diaconu în public, în cadrul emisiunii difuzate în 
direct la canalul Realitatea TV în data de 21 ianuarie 2015, drept o situaţie faptică 
constatată.   

Considerăm că declaraţiile făcute de veceministrul afacerilor interne dl 
Serghei Diaconu în public, în cadrul emisiunii difuzate în direct la canalul 
Realitatea TV în data de 21 ianuarie 2015, prin care a expus că ”raportul centrului 
naţional de acreditare ne arată foarte clar că poziţionarea actuală a Academiei este 
una slabă, sau proastă în coraport cu alte instituţii superioare de învăţământ”, 
reprezintă o lezare a reputaţiei Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI şi a întregului 
colectiv al instituţiei. 

Motivăm aceasta cu faptul că Academia ”Ştefan cel Mare” a MAI a fost 
evaluată extern de către experţii acreditaţi din România (ARACIS - instituţie care 
este acreditată la nivel european). Aceşti experţi au acordat Academiei ”Ştefan cel 
Mare” a MAI, ca rezultat al evaluării programelor de studii şi a calităţii instruirii, 
calificativul ”109,5 puncte”, care la moment este cel mai mare din toate instituţiile 
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superioare, acreditate de această organizaţie în Republica Moldova. Concluzia de 
evaluare ARACIS o anexăm. 

Referitor la aprecierea CNAA, difuzată în mas-media, considerăm că de către 
conducerea MAI în mod eronat s-a apreciat nivelul instituţiei la acest 
compartiment. Aceasta o confirmăm prin răspunsul CNAA nr. 01-14 din 27 
ianuarie 2015, pe care îl anexăm. 

Suplimentar, nu există nici un raport al CNAA sau a unui aşa-zis ”Centru 
Naţional de Acreditare” prin care să se deducă nivelul slab şi prost al Academiei 
”Ştefan cel Mare” a MAI, în raport cu alte instituţii de învăţământ superior. 

Având în vedere această situaţie, care a fost creată prin declaraţiile 
neîntemeiate şi neargumentate ale viceministrului afacerilor interne dl Serghei 
Diaconu în public, în cadrul emisiunii difuzate în direct la canalul Realitatea TV la 
data de 21 ianuarie 2015, fără obţinerea explicaţiilor din partea Academiei ”Ştefan 
cel Mare” a MAI asupra acestor împrejurări, cerem: 

a) dezminţirea în cadrul unei emisiuni în direct, la canalul Realitatea TV, a 
faptului că ”raportul centrului naţional de acreditare ne arată foarte clar că 
poziţionarea actuală a Academiei este una slabă, sau proastă în coraport cu alte 
instituţii superioare de învăţământ”, prin expunerea următoarelor împrejurări: 

- nu există o aşa instituţie ca „Centrul Naţional de Acreditare”; 
- nu există un raport al aşa-zisului „Centrul Naţional de Acreditare”, prin care 

să se deducă faptul că poziţionarea actuală a Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI 
este una slabă, sau proastă în coraport cu alte instituţii superioare de învăţământ.  

- poziţionarea actuală a Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI nu este una 
slabă, sau proastă în coraport cu alte instituţii superioare de învăţământ 

b) exprimarea în cadrul unei emisiuni în direct la canalul Realitatea TV a 
scuzelor în adresa colectivului Academiei ”Ştefan cel Mare” a MAI, pentru faptul 
că de către veceministrul afacerilor interne dl Serghei Diaconu, în mod public în 
cadrul emisiunii difuzate în direct la canalul Realitatea TV în data de 21 ianuarie 
2015, au fost făcute declaraţii neveridice şi care lezează reputaţia profesională, şi 
anume, pentru că s-a exprimat ”că poziţionarea actuală a Academiei ”Ştefan cel 
Mare” a MAI este una slabă, sau proastă în coraport cu alte instituţii superioare de 
învăţămînt”. 

Cu titlu de recomandare, sugerăm pentru viitor, în expunerile D-stră, referitor 
la instituţia pe care o reprezentăm, să fie utilizată corect denumirea instituţiei şi 
anume ”Academia ”Ştefan cel Mare” a MAI”, deoarece considerăm că neutilizarea 
în actele şi declaraţiile oficiale a numelui domnitorului Ştefan cel Mare, pe care îl 
poartă instituţia noastră, reprezintă o lipsă de respect faţă de valorile istorice ale 
neamului. 

 
 
Rector (Comandant) 
colonel de poliţie             Simion CARP 
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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE 
Adresa: Bd. Ştefan cel Mare, 180, et. 10, bir. 1001, MD 2004, Chişinău, Republica Moldova 

Telefon: (373 22) 296271, Fax (373 22) 296271; e-mail: info@cnaa.md 
 
“____”_____________________2015                                                         nr.____________ 

         Dlui Simion CARP, 
                                                                                                            Rector al Academiei  MAI 
                                                                                                            „Ştefan cel Mare” 
Ref. La nr. A/1-55 din 21.01.15 

Stimate dle Rector, 

Referitor la adresa recepţionată, ţinem să Vă comunicăm următoarele: 

1. Procedura de acreditare ştiinţifică constă din 2 elemente: nemijlocit acreditarea 

ştiinţifică (estimarea corespunderii a 6 standarde de activitate prevăzute de cadrul 

normativ în vigoare) şi atestarea ştiinţifică (aprecierea performanţei ştiinţifice). 

Din 32 instituţii de învăţământ superior existente la moment au confirmat 

corespunderea  

standardelor de acreditare doar 20, dintre care 19 au fost incluse în ratingul de referinţă. 

2. În procesul evaluării performanţei ştiinţifice se apreciază capacitatea instituţională de 

cercetare (resursa umană, financiară, logistică) şi indicatorii de rezultate estimaţi prin 

prisma 

vizibilităţii internaţionale, contribuţiei naţionale, relevanţei economice şi sociale. 

Acreditarea ştiinţifică este axară preponderent pe activităţile de cercetare-dezvoltare a 

instituţiei. Procesul educaţional este estimat foarte selectiv, doar în baza integrării 

sectorului de cercetare ca cel de  instruire, expus în cadrul compartimentului Relevanţă 

socială. De altfel, la acest capitol, Academia MAI “Ştefan cel Mare” deţine o poziţie 

mult mai avansată în eşalonările făcute. 

3. În rezultatul evaluării ştiinţifice, instituţiilor li se atribuie categorii de calificare 

conform performanţei ştiinţifice demonstrate. Aprecierile se dau reieşind din indicatorii 

medii de activitate pe durata ultimilor 5 ani, dar şi din situaţia curentă înregistrată. 

În cazul Academiei MAI “Ştefan cel Mare”, Comisia de acreditare a găsit de cuviinţă 

să atribuie instituţiei categoria B de calificare ştiinţifică, fiind impresionată de dinamica 

ascendentă a indicatorilor evaluaţi şi a proiectului managerial realizat (în pofida faptului  
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că altor 4 universităţi, care au obţinut un punctaj mai mare şi sunt poziţionate mai bine 

în ratingul publicat, li s-a atribuit doar categoria C). 

4. Cât priveşte statutul Academiei Internaţionale de Cadre, Vă comunicăm ca activităţile 

noastre nu s-au intersectat. Pentru a ne documenta aparte privind preocupaţiile acestei 

organizaţii avem nevoie de varianta engleză a denumirii, deoarece sistemele de căutare 

în INTERNET propun concomitent mai multe instituţii care ar putea avea o traducere 

similară în română (International Human Resources Academy, The International 

Human Resources Management Academy etc.). 

 

Cu respect, 

 

                                                                   Preşedinte 

 

 

                                                                                         acad. Valeriu CANŢER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Minciună 022.29.46.81 
 


