
Curierul ACAdemiC
Buletin informativ al Senatului

■ Anul IV nr.1-2 (13) Ianuarie-Februarie 2015 ■ 32 pagini ■ Fondator: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova ■

OPINII

EXECUTAREA ORDINELOR ŞI 
DISPOZIŢIILOR ILEGALE – RISC 
PROFESIONAL AL ACTIVITĂŢII  
POLIŢIENEŞTI     pagina 14

ALMA MATER

CRIMINALITATEA POLITICĂ:
REFLECŢII ISTORICO-JURIDICE, 
MANIFESTĂRI ŞI CONSECINŢE

pagina 13

EVENIMENTE

2 MARTIE 1992 – O FILĂ 
DRAMATICĂ A POPORULUI NOSTRU 
ŞI A POLIŢIEI NAŢIONALE

pagina 28

Totodată, colectivul Academiei 
este indignat de acţiunile ce urmăresc 
discriminarea şi împiedicarea activită-
ţii normale a instituţiei din partea lui 
Alexei Barbăneagră, secretar al Consi-
liului Suprem de Securitate, consilier 
al preşedintelui Republicii Moldova 
în domeniul apărării şi al securităţii 
naţionale, asociat al grupului Diaconu 
cu care a activat în cadrul unei institu-
ţii particulare de învăţămînt. 

În acest context, atenţionăm că 
efectivul constant al instituţiei nu va 
tolera jocurile de culise care urmă-
resc lichidarea Academiei „Ştefan cel 
Mare” prin aşa-numitele „reforme”, 
fiind utilizate unele mecanisme ale 
preşedinţiei Republicii Moldova de 
către Alexei Barbăneagră, cu sprijinul 
direct al lui Serghei Diaconu.

Academia „Ştefan cel Mare”, fiind 
o instituţie de învăţămînt superior, 
acreditată instituţional în domeniul 
ştiinţei şi inovării, are permanent 

GREVĂ JAPONEZĂ LA ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI
ÎN SUSŢINEREA ANGAJATULUI IURIE PROHNIŢCHI

concurs la admitere, fapt care provoa-
că deranj altor instituţii de învăţămînt 
a căror interese sunt apărate de A. 
Barbăneagră şi S. Diaconu. 

Concretizăm că Alexei Barbănea-
gră a fost justiţiar în perioada regimu-
lui totalitar-comunist – regim care a 
condamnat la comandă mii de per-
soane nevinovate, multe dintre ele ne-
fiind reabilitate nici pînă în momen-
tul de faţă. Astăzi, această personali-
tate bine cunoscută în unele cercuri se 
declară ca adept al reformelor şi mare 
patriot.

Firește, colectivul Academiei nu 
are încredere în aceste persoane, de-
oarece urmăresc doar scopuri perso-
nale care sunt în detrimentul intere-
sului naţional.

În sprijinul acestor informaţii pot 
fi aduse şi următoarele argumente: 
deposedarea Academiei „Ştefan cel 
Mare” în ultimii trei ani de două blo-
curi de importanţă strategică, un bloc 

a fost dat în arendă pentru o perioadă 
de 49 de ani, iar celălalt bloc, după ce 
a fost luat ilegal de MAI, nu este func-
ţional pînă în prezent.

Efectivul instituţiei noastre îşi ex-
primă public dezacordul faţă de o 
asemenea politică discriminatorie nu 
doar în adresa Academiei „Ştefan cel 
Mare”, dar şi a altor structuri şi insti-
tuţii oficiale, prin sfidarea activităţii 
cărora se subminează securitatea na-
ţională şi siguranţa cetăţenilor. Reco-
mandăm celor vizaţi în acest mesaj 
colectiv să se axeze în activitatea lor 
de serviciu pe interesele naţionale şi 
nu pe cele corporative sau meschine.

Menţionăm că în această perioadă 
de protest, funcţionalitatea Academi-
ei nu va fi afectată, iar procesul de in-
struire şi alte activităţi importante se 
vor desfăşura în strictă conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Notă: Pînă a recurge la asemenea ac-
ţiune, Academia a epuizat toate formele 
de comunicare cu conducerea MAI, expe-
diindu-le de mai multe ori sesizări cu pri-
vire la erorile reformei şi riscurile la care 
este expusă activitatea subdiviziunilor 
poliţieneşti. 

Anumite activităţi selective ale Aca-
demiei „Ştefan cel Mare” le puteţi găsi în 
prezentul număr al Curierului.

Locotenent-colonelul de poliţie Iurie Prohniţchii, angajat al Aca-
demiei „Ștefan cel Mare”, a început să fie persecutat prin aşa-zisele „cer-
cetări de serviciu”, demarate de către Serviciul protecţie internă şi antico-
rupţie al MAI, la indicaţia ministrului Dorin Recean şi a viceministrului 
Serghei Diaconu, învinuindu-l de faptul că şi-a exprimat public simpatia 
faţă de un partid politic. Persecutările depăşesc orice limită legală şi chiar 
morală, urmărind în final eliberarea acestuia din funcţie şi din organele 
afacerilor interne.
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În acest scop, Asociaţia și-a pro-
pus să desfăşoare un șir de activităţi.  
A iniţiat proiecte privind promovarea 
în ţară şi în străinătate a învăţămîn-
tului din domeniul jurisprudenţei 
specific pentru serviciul în organele 
de drept (organele afacerilor interne, 
trupele de carabinieri, sistemul pe-
nitenciar etc.), promovând imaginia 
Academiei „Ştefan cel Mare”. Prin 
intermediu acesteia au fost difuzate 
în rîndul absolvenţilor informaţii pri-
vind modificările recente ale legislaţi-
ei, evoluţia practicii jurisdicţionale și 
noutăţile apărute în doctrine. 

Asociaţia apără 
drepturile şi interesele 
profesionale ale mem-
brilor săi, precum și  
acordă sprijin moral, 
logistic şi profesional 
acestora. Menţine o le-
gătură stabilă între co-
legi pe parcursul anilor 
de studii. 

Totodată, stabilește 
relaţii de colaborare 
între Academia „Şte-
fan cel Mare” şi absol-
venţii săi.

Stimulează relaţi-

ASOCIAȚIA „ACAPOLIS” - ÎNTRE AFIRMARE PROFESIONALĂ ŞI PRESTIGIU

ile interactive între 
oamenii de ştiinţă şi 
practicieni, precum și 
orientează absolvenţii 
spre activitatea de cer-
cetare ştiinţifică în do-
meniul jurisprudenţei. 
Sprijină proiectele şi 
programele profesio-
nale iniţiate de absol-
venţii instituţiei sus-
menţionate.

De asemenea, pen-
tru absolvenţi Asociaţia acordă ser-
vicii de consiliere în carieră.

Un domeniu aparte este orga-
nizarea și desfășurarea întrunirilor, 
manifestărilor ştiinţifice, reuniunilor 
profesionale, conferinţelor, simpozi-
oanelor, meselor rotunde, seminare-
lor, expoziţiilor ce ţin de domeniul 
jurisprudenţei şi acţiunilor de pro-
movare a realizărilor profesionale 
ale absolvenţilor Academiei „Ştefan 
cel Mare” în ţară şi în străinătate, or-
ganizînd acţiuni de caritate, recepţii 
etc.

În scopul facilitării îndeplinirii 
obiectivelor sale Asociaţia conlu-
crează pe orice problemă ce ţine 
de domeniu cu organele statale, 
organizaţiile guvernamentale şi ne-
guvernamentale din ţară, de peste 
hotare, organizaţiile internaţionale, 
persoane fizice şi juridice din me-
diul privat şi mass-media.

Cu sprijinul Asociaţiei sînt editate 
diferite publicaţii, culegeri şi cărţi de 
specialitate, revista periodică „ACA-
POLIS”,  pliantele informative. Sînt 
difuzate prin intermediul mijloacelor 
mass-media informaţii despre activi-
tatea Asociaţiei.

Își propune stabilirea unor re-
laţii de colaborare şi parteneriat cu 
organizaţii similare din ţară şi din 
străinătate.

Acordă, în limitele legislaţiei în 
vigoare,  asistenţă juridică calificată 
absolvenţilor.

Distribuie alocaţii financiare și 
înmînează burse de merit absol-
venţilor și studenţilor Academiei 
„Ștefan cel Mare” cu potenţial deo-
sebit în vederea susţinerii activităţii 
de studiu şi facilitării participării 
acestora la reuniuni şi manifestări 
ştiinţifice în ţară şi în străinătate. 

Organizează manifestări cultura-
le şi sportive prin implicarea absol-
venţilor.

Și nu în ultimul rînd 
reprezentă interesele 
profesionale ale tuturor 
membrilor Asociaţiei.

Totodată, Asociaţia a 
fost mediatizată pe larg 
în anul 2011 cînd  mem-
brii acesteia și-au expri-
mat dezacordul faţă de 
profanarea drapelului de 
stat în timp preselecţiei 
naţionale pentru con-
cursul Eurovision.

A sociaţia Absolvenţilor Academiei de Poliţie din Moldova (ACA-
POLIS) a fost fondată la 12 august 2009. Asociaţia îşi propune să contri-
buie la afirmarea profesională şi socială a  absolvenţilor Academiei „Ște-
fan cel Mare”, la valorificarea publică a competenţelor acestora, sporind 
astfel prestigiul instituţiei.
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În contextul reformei MAI, în 
conformitate cu ordinul MAI nr.70 
din 28.02.2013, Academia „Ştefan 
cel Mare” a fost supusă reorganiză-
rii, aprobîndu-se o nouă organigra-
mă.

Drept rezultat al reorganizării, 
facultăţile Drept şi Securitate şi or-
dine publică au fost comasate într-o 
singură facultate – Facultatea ştiinţe 
poliţieneşti cu două domenii de for-
mare profesională:

a) domeniul general de stu-
diu „Drept”, domeniul de formare 
profesională „Drept”, specialităţile 
„Drept” şi „Drept. Securitatea fron-
tierei”;

b) domeniul general de studiu 
„Protecţie, pază şi securitate”, do-
meniul de formare profesională 
„Protecţie, pază şi securitate”, speci-
alitatea „Securitatea civilă şi ordi-
nea publică”.

Organizarea şi funcţionarea 
Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI este în concordanţă cu regle-
mentările naţionale şi în spiritul 
principiilor europene consacrate 
prin Marea Cartă a Universităţilor 
de la Bologna.

Detalierea modului de organi-
zare şi funcţionare, proiectarea şi 
evaluarea proceselor şi activităţi-
lor se face prin ansamblul regle-
mentărilor proprii şi în conformi-
tate cu actele departamentale ale 
MAI.

Facultatea ştiinţe poliţieneşti 
organizează studii universitare 
de licenţă (ciclul I) şi studii uni-

versitare de master (ciclul II) pen-
tru Ministerul Afacerilor Interne şi 
pentru alţi beneficiari, la solicitarea 
acestora şi cu aprobarea ministrului 
Afacerilor Interne.

Odată cu terminarea studiilor în 
Academie, absolvenţilor li se elibe-
rează diplome de studii superioare 
de model aprobat. Diploma de licen-
ţă este eliberată absolventului care a 
realizat integral programul de studii 
stabilit prin planul de învăţământ la 
domeniul de formare profesională/
specialitatea respectivă şi a susţinut 
cu succes examenul de licenţă.

Studenţii Academiei „Ştefan cel 
Mare” a MAI participă activ la di-
verse programe în vederea obţinerii 
burselor de merit.

Astfel, în anul universitar 2013 
– 2014 studenţii Academiei au ob-

ţinut mai multe burse, după cum 
urmează:
• Bursa Republicii – Victor Guşu-
vate;
• Bursa Republicii – Cristina Pro-
dan;
• Bursa Guvernului – Ana Buca-
tari;
• Bursa Guvernului – Andriana 
Chiriac;
• Bursa Guvernului – Natalia 
Zgardan.

În conformitate cu ordinul minis-
trului Educaţiei nr. 200 din 19 martie 
2014, Academia „Ştefan cel Mare” a 
MAI a fost supusă evaluării progra-
mului de studii universitare de licenţă 
DREPT de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul 
Superior (ARACIS), drept rezultat pro-
gramul de studii DREPT a fost apreciat 
cu 109,5 puncte din totalul de 112.

Dr., conf. univ. Veaceslav URSU,
decanul facultății Științe polițienești 

a Academiei „Ștefan cel Mare”, 
colonel de poliție

Modernizarea sistemului de instruire în cadrul Academiei ,,Ște-
fan cel Mare” a devenit un imperativ odată cu aderarea Republicii Mol-
dova la 20 mai 2005 la Procesul de la Bologna. Pentru a asigura acest 
deziderat, facultatea este preocupată în mod constant de implementarea 
standardelor educaţionale inovatorii, astfel încât procesul de instruire 
să fie realizat conform exigenţelor recunoscute pe plan internaţional.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE 
AL ACADEMIEI ,,ŞTEFAN CEL MARE” - UN IMPERATIV AL TIMPULUI
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Rezultatele investigaţiilor ştiinţi-
fice expuse în cadrul expoziţiei sunt 
cunoscute în republică şi dincolo de 
graniţele ei, fiind reflectate în pro-
iecte de legi deja adoptate, cum ar 
fi Codul penal, Codul de procedură 
penală, Codul contravenţional, Co-
dul civil şi Codul de procedură civilă, 
precum şi într-un şir de publicaţii cu 
caracter ştiinţifico-practic în dome-
niul dreptului. De asemenea, perso-
nalul ştiinţifico-didactic al instituţiei 
a desfăşurat o muncă de pionierat la 
elaborarea manualelor şi a materia-
lelor didactice autohtone de drept 
penal, procedură penală, criminalis-
tică, drept execuţional-penal, crimi-
nologie, activi-
tate specială de 
investigaţii, te-
orie generală a 
dreptului, drept 
constituţional, 
drept adminis-
trativ, drept fi-
nanciar, drept 
bancar, drept 
civil, dreptul 
mediului etc., 
care sunt uti-

EXPOZIŢIE DE CARTE ÎN ACADEMIA „ŞTEFAN CEL MARE”

La 23 decembrie 2014, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a 
MAI a avut loc ziua uşilor deschise, cu ocazia căreia a fost lansată o ex-
poziţie de carte, care constituie rezultatul muncii depuse de cadrele şti-
inţifico-didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii acestei instituţii.

lizate în domeniul instruirii univer-
sitare şi cercetării nu doar în cadrul 
Academiei, dar şi în alte instituţii de 
învăţământ.

Doar în perioada anilor 2007-
2014, personalul ştiinţifico-didactic 
al Academiei a elaborat peste 2000 
de lucrări şi publicaţii ştiinţifice, 
dintre care manuale de specialitate, 
monografii, culegeri de materiale cu 
caracter didactic şi ştiinţific, artico-
le, comunicări şi teze la conferinţe 
şi reviste ştiinţifice de profil. Au vă-
zut lumina tiparului materialele mai 
multor conferinţe ştiinţifico-practi-
ce dedicate unor probleme deose-
bit de actuale, precum: prevenirea 

şi combaterea diferitor manifestări 
ale criminalităţii la nivel naţional 
şi internaţional; protecţia juridică a 
valorilor culturale; asigurarea pro-
tecţiei şi securităţii persoanelor im-
plicate în procesul penal; evaluarea 
şi prevenirea riscurilor la care sunt 
expuşi angajaţii organelor afacerilor 
interne; asigurarea drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
în timpul manifestărilor cu caracter 
de masă (cu elucidarea problemelor 
din perioada protestelor ce au avut 
loc la 9 aprilie 2009) etc. 

Într-o perioadă scurtă de timp 
s-au afirmat în plan ştiinţific un nu-
măr impunător de doctoranzi, în 
special cei care fac parte din corpul 
profesoral-didactic al acestei institu-
ţii, prin abordarea unor subiecte de-
osebit de importante pentru subdi-
viziunile MAI, precum şi pentru alte 
organe de drept care au menirea de a 
contracara criminalitatea şi a menţi-
ne ordinea publică. Numai în ultimii 
cinci ani au fost elaborate şi susţinute 
peste 30 de teze de doctorat la spe-
cialităţile drept penal şi drept public.

Un loc aparte în cadrul expoziţi-
ei le-a revenit celor două volume de 
carte: „Prizonieri de război, istorie 
în documente (lagărele RSSM)”, au-
torii căreia sunt Ion Varta, dr. în is-
torie, conf. univ. şi Simion Carp, dr. 
în drept, conf. univ. Aceste volume 
au fost editate în cadrul unui proiect 
de cercetare cu caracter istorico-ju-
ridic, realizat de Academia „Ştefan 
cel Mare” a MAI şi Serviciul de 
Arhivă de Stat în urma investigării 
documentelor de arhivă care conţin 
informaţii cu privire la deţinerea pe 
teritoriul fostei RSSM a prizonieri-
lor celui de Al Doilea Război Mon-
dial. Este vorba despre o cifră impu-
nătoare de peste 16 mii de prizonieri 
– cetăţeni ai 24 de ţări: Germania, 
Ungaria, Austria, România, Iugosla-
via, Cehoslovacia, Ucraina, Bulgaria 
etc.
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În scopul dezvoltării 
competenţelor profesionale 
ale angajaţilor MAI, Centrul 
comunicare profesională şi 
limbi moderne a organizat 
şi desfăşurat cursuri de stu-
diere a limbii engleze. În 
acest context în perioada 
2012-2014 au fost formate 7 
grupe de începători şi avan-
saţi. Colaboratorii MAI au 
beneficiat de un curs special 
ce include teme ce vizează 
sistemul juridic naţional şi inter-

LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ANGAJAŢII MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

În societatea contemporană tehnologizată studierea limbii străine 
reprezintă un imperativ determinat de circumstanţe reale ale evoluţiei 
procesului de extindere a colaborării internaţionale.

naţional care ar facilita însuşirea şi 
îmbogăţirea vocabularului juridic şi 

extinderea cunoştinţelor în dome-
niul profesional.

Laboratorul lingvistic de studie-
re a limbii engleze, dotat cu suportul 
financiar acordat de către Guvernul 
SUA, prin intermediul Ambasadei 
SUA în RM, permite folosirea meto-
delor moderne de instruire şi asigu-
ră studierea eficientă a limbii străi-
ne, ceea ce va contribui la înlătura-
rea barierelor lingvistice, la facilita-
rea comunicării şi la implementarea 
practicilor şi tehnicilor avansate.

Nicolae OBREJA,
șef al Centrului comunicare 

profesională și limbi moderne

Catedra asigură pregătirea ini-
ţială, perfecţionarea şi recalificarea 
profesională a funcţionarilor pen-
tru organele şi subdiviziunile MAI 
într-un sistem unic de instruire a 
funcţionarilor Poliţiei, ce asigură 
succesiunea între verigile sistemului 
de pregătire în domeniul activităţii 
speciale de investigaţii. 

Principalul obiectiv al Catedrei 
„Activitate specială de investigaţii” 
este de a forma cunoştinţe teoreti-
co-ştiinţifice şi deprinderi practice 
privind organizarea, tactica şi me-
todica activităţii speciale de investi-
gaţii, de prevenire şi de combatere a 
unor anumite tipuri de infracţiuni şi 
de desfășurare a activităţilor de  pre-

venire, descoperire, 
căutare şi identificare.

Reieşind din Pro-
gramul de studii, dis-
ciplinele predate în 
cadrul catedrei sunt:

• Activitatea speci-
ală de investigaţii;

• Bazele prevenirii 
şi descoperirii infrac-
ţiunilor de către Poli-
ţia judiciară;

• Bazele prevenirii şi 
descoperirii infracţiunilor de către Di-
recţia Investigarea Fraudelor;

• Regim secret;
• Specializarea Poliţia judiciară;
• Specializarea Serviciul investi-

garea fraudelor;
• Tehnica specială în OAI;
• Contabilitatea judiciară;
• Cibernetica judiciară;
• Securitatea informaţională.
În vederea îndeplinii obiectivelor 

sale, Catedra „Activitate specială de 
investigaţii” dispune de o bibliotecă 
specială, care este dotată cu fonduri 

de cărţi (monografii şi manuale; acte 
legislative şi normative cu caracter 
internaţional şi naţional; lecţii de 
fond, note de curs etc. cu parafă se-
cretă, specializate în domeniul acti-

Catedra „Activitate specială de investigaţii” este o subdiviziune 
structurală fundamentală a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al Repu-
blicii Moldova, dispunând de autonomie universitară, în conformitate 
cu prevederile  Legii învăţământului nr.547- XII din 28 iunie 1995 şi ale 
Cartei Universitare a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Aface-
rilor Interne, este unica structură care pregăteşte specialişti în domeniul 
activităţii speciale de investigaţii la nivel universitar. 
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În anul care a venit se împlinesc 25 de ani de la fondarea Academiei 
„Ștefan cel Mare” a MAI. Cu acest prilej vor fi organizate mai multe ma-
nifestări. 

În primul rînd, ținem să aducem un omagiu persoanelor care au stat la 
baza fondării şi dezvoltării instituției noastre, dar care nu mai sînt prin-
tre noi. Prin urmare, vom însera file biografice din viața şi activitatea lor.

Este o personalitate ce a avut un 
rol deosebit în istoria Academiei 
Naţionale de Poliţie. Dumnealui a 
fost primul comandant al Academi-
ei, îndeplinind dificila misiune de a 
pune piatra de temelie a acestei in-
stituţii de învăţământ superior. 

Domnul T. Roşca a absolvit cu 
succes Facultatea de Drept a Univer-
sităţii de Stat din Moldova, mai târ-
ziu fiind numit în funcţia de decan al 
acestei facultăţi. Deţine gradul ştiinţi-
fic de doctor în drept şi titlul ştiinţi-
fico-didactic de conferenţiar universi-
tar, avînd publicate o serie de lucrări 
ştiinţifice în domeniul jurisprudenţei, 
în special al dreptului administrativ. 

Desemnarea domnului Tudor 
Roşca în calitate de rector (coman-
dant) al Academiei a constituit un 
impuls puternic spre o activitate efi-
cientă şi bine organizată a întregului 
efectiv, marcând cu succes începu-
tul procesului de instruire.

Personal a format nucleul cor-
pului profesoral-didactic, selectând 
doar cele mai bine pregătite şi ex-
perimentate cadre, ceea ce a permis 
instruirea la nivel înalt a studenţilor 
care, activând ulterior în diferite 
subdiviziuni ale MAI, au dat dovadă 
de profesionalism  şi au obţinut suc-
cese în cariera profesională. 

Dl T. Roşca a fost cel care a elabo-
rat primul plan de învăţământ al in-

stituţiei. A studiat procesul de învă-
ţământ de peste hotare, preluând noi 
metode şi procedee de activitate. Ca 
urmare, în Academia Naţională de 
Poliţie a fost instituit treptat sistemul 
computerizat, totodată înaintându-
se ca obiectiv cunoaşterea compute-
rului de către fiecare student. 

Celelalte obiective importan-
te au fost: însuşirea la cel mai înalt 
nivel a procedeelor tactice, punând 
accent pe pregătirea fizică, respec-
tarea normelor etice de conduită a 
poliţistului, studierea şi cunoaşterea 
limbilor străine etc. Sub conducerea 
dumnealui a fost creată baza mate-
rială prin renovarea substanţială a 
blocurilor administrative şi de studii 
de pe strada Doina nr. 102.

O semnificaţie istorică reprezin-
tă înmînarea Drapelului Academi-
ei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel 
Mare” de către preşedintele Repu-
blicii Moldova comandantului Tu-
dor Roşca la 5 octombrie 1991.

Pe tot parcursul activităţii sale, 
domnul T. Roşca a fost unul dintre 
cei care prin abnegaţie şi dăruire de 
sine au adus o contribuţie substanţi-
ală la instruirea şi educarea cadrelor 
de jurişti pentru organele afacerilor 
interne ale Republicii Moldova.

Dumnealui s-a înveşnicit în ini-
mile colegilor şi discipolilor săi prin 
faptele frumoase pe care le-a realizat.

Tudor ROȘCA, 
doctor în drept, conferenţiar 

universitar, colonel în rezervă. 
(29.05.1947 – 03.08.2009). 

vităţii speciale de investigaţii şi pre-
venirii şi descoperirii infracţiunilor.

Cadrele didactice au elaborat un 
număr de 16 cursuri şi cărţi care 
acoperă parţial programele analiti-
ce ale disciplinelor programului de 
studiu. 

La fel, cadrele didactice îndepli-
nesc comenzi de stat în vederea ela-
borării materialelor didactice, de in-
struire. Astfel,  la comanda Inspec-

toratului General al Poliţiei al MAI 
au fost elaborate manualele „Me-
todologia prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor de către Serviciul Po-
liţiei Judiciare”, „Metodologia pre-
venirii şi descoperirii infracţiunilor 
de către subdiviziunile specializate”, 
care au fost repartizate subdiviziu-
nilor Inspectoratului.

De asemenea, membrii catedrei 
avizează legi, ordine, au fost mem-

brii grupurilor de lucru pentru 
elaborarea Legii privind activitatea 
specială de investigaţii şi a Regula-
mentului comun privind organizarea 
şi efectuarea activităţii speciale de in-
vestigaţii. 

Alic CLEFOS, 
lector superior al catedrei „Activitate 

specială de investigații”  
a Academiei „Ștefan cel Mare”, 

locotenent-colonel de poliție 
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Domnul A. Borodac s-a născut la 
6 februarie 1941 în comuna Frasin, 
raionul Donduşeni. În anul 1974 a ab-
solvit Facultatea Drept a Universităţii 
de Stat din Moldova. Chiar în anul 
absolvirii devine doctorand la Uni-
versitatea „M. Lomonosov” din Mos-
cova, susţinîndu-şi cu succes teza de 
doctor cu titlul „Răspunderea penală 
pentru răspîndirea bolilor venerice”.

Alexandru BORODAC, 
doctor în drept, profesor 

universitar, locotenent-colonel 
(06.02.1941 - 20.12.2006)

Cu începere din anul 1977 şi pînă 
în 1983 este lector al catedrei „Drept 
penal şi criminologie ” a Universi-
tăţii de Stat din Moldova, după care 
este cadru didactic al Universităţii 
Agrare din Moldova.

În anul 1992 ocupă funcţia de şef 
al catedrei „Drept penal şi crimino-
logie” a Academiei de Poliţie „Şte-
fan cel Mare”, catedră a cărei activi-
tate didactică şi ştiinţifică o conduce 
pînă în anul 2002. 

Pe parcursul anilor A. Borodac a 
reuşit să formeze o catedră puterni-
că din punctul de vedere al cadrelor 
de specialişti, al cărei corp didactic 
a fost completat şi  din rîndurile ab-
solvenţilor instituţiei noastre.

Incontestabil este aportul dlui A. 
Borodac atît în domeniul manageri-
al şi metodico-didactic, cît şi în cel 
ştiinţific. A. Borodac a desfăşurat 
o muncă fructuoasă de elaborare a 
materialelor ştiinţifico-didactice, 
este autorul manualelor „Drept pe-
nal. Partea generală” (1994, 2005), 
„Drept penal. Partea specială” (1996, 
2004),  „Drept penal. Calificarea in-
fracţiunilor” (1996, 2006) etc. Este 
deosebit de valoros aportul dlui A. 
Borodac la elaborarea şi perfecţio-

narea legislaţiei penale a Republicii 
Moldova:  Fiind primul doctor ho-
noris causa al Academiei, profesorul 
universitar A. Borodac şi-a dat con-
cursul la elaborarea Codului penal 
al Republicii Moldova, adoptat de 
Parlamentul Republicii Moldova la 
18 aprilie 2002.

Pentru contribuţia sa la perfec-
ţionarea şi reglementarea dreptului 
penal i s-a conferit rangul didactic de 
profesor universitar, iar pentru meri-
te deosebite faţă de stat a fost decorat 
cu medalia „Meritul Civic”. Luînd în 
consideraţie aportul său la pregăti-
rea specialiştilor de înaltă calificare 
pentru necesităţile MAI al republicii, 
activitatea sa ştiinţifică, metodică şi 
educativă fructuoasă, alesele lui ca-
lităţi morale şi profesionale, condu-
cerea ministerului a găsit de cuviinţă 
să-l încadreze în efectivul corpului de 
comandă, conferindu-i gradul spe-
cial de maior de poliţie, iar în anul 
1999 i se conferă, înainte de termen, 
şi gradul special de locotenent-colo-
nel de poliţie.

În memoria colegilor şi a disci-
polilor dl Alexandru Borodac va 
dăinui ca un bun prieten, ca un 
exemplu de savant consacrat.

Valentin GUŢU
conferenţiar universitar, 

maestru în sport de clasă inter-
naţională, colonel în rezervă.

(01.11.1942-02.09.1998)

Valentin Guţu, unul dintre cei 
mai renumiţi sportivi ai poporului 
moldav, s-a născut la 14 septem-
brie 1942 în satul Horodişte, raionul 
Donduşeni, într-o familie obişnuită 
de ţărani. Tatăl - Guţu Efim Andrei 
şi mama - Guţu Nadejda Gheorghe, 
lucrau pe atunci simpli colhoznici 
în localitatea natală. 

La şcoală Valentin Guţu a învăţat 
sîrguincios. Îi plăceau asemenea dis-
cipline ca geografia, matematica, dar 
cele mai preferate lecţii erau cele de 
cultură fizică. Atunci probabil nici 
nu-i trecea prin cap gîndul, că spor-
tul va deveni cîndva destinul său. 

A absolvit şcoala din satul Sudar-
ca al aceluiaşi raion în 1958. După 
absolvire  se înscrie la studii la  teh-

nicumul de la Soroca, pe care îl ab-
solveşte în 1961.

Serviciul militar din cadrul For-
ţelor Armate ale URSS, unde a fost 
înrolat la 5 decembrie 1962, a deve-
nit una din treptele care l-au lansat 
spre măiestria sportivă. Aici el face 
cunoştinţă cu maeştri ca: Scurtul, 
fraţii Curdov, antrenorul emerit 
al URSS A. Doga, întîlnire care i-a 
marcat destinul.

Valentin Guţu rămîne credincios 
destinului ales şi după serviciul în rîn-
durile forţelor armate. Susţinînd cu 
succes examenele, a fost înmatriculat 
la Univesitatea de Stat din Chişinău, 
facultatea educaţie fizică. Aici el a 
combinat sîrguincios studiile teoreti-
ce cu antrenamentele practice. Primul 
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O viaţă de om împleteşte în ca-
navaua sa toată activitatea lui, cu 
bogăţia experienţei acumulate şi 
multitudinea  faptelor realizate, în-
truchipînd dragostea de neam şi de 
Patrie, dar şi dăruirea totală profesi-
ei alese o dată şi pentru totdeauna. 

Victor Indricean, pedagog în-
născut şi ofiţer merituos al organe-
lor afacerilor interne, s-a născut la 
16 decembrie 1954 în comuna Stoi-
cani, raionul Soroca, într-o obişnui-
tă familie de ţărani.  Cucerit de fru-
museţea limbilor străine moderne, 
mai ales a limbii franceze, susţine 
cu succes examenele de admitere la 
Universitatea de Stat din Chişinău, 
pe care o absolveşte, obţinînd speci-
alitatea de filolog,  profesor de limba 
şi literatura franceză.

După absolvirea facultăţii lu-

său antrenor i-a fost A. Doga. Ulteri-
or a devenit discipol al antrenorului 
emerit al RSSM P.I. Ghereghi, iar din 
1969 îşi continuă antrenamentele sub 
îndrumarea lui A. Doga.

Valentin Guţu a fost vicecam-
pion mondial şi european la judo, 
campion al URSS la sambo, premi-
ant al multiplelor turnee internaţio-
nale, campionate şi spartachiade din 
cadrul URSS, maestru al sportului de 
categorie internaţională, antrenor 
emerit al Republicii Moldova, vice-
preşedinte al Comitetului Naţional 
Olimpic din Moldova, preşedinte al 
Federaţiei Naţionale de Judo, Cava-
ler al Ordinului „Ştefan cel Mare". A 
trăit o viaţă zbuciumată, fiind im-
plicat în multiple activităţi, o viaţă 
plină de lupte, de victorii, de mun-
că pînă la epuizare, viaţă care a fost 
trăită pentru cei din jur, viaţă care a 
fost mînată de un inexplicabil avînt 
de dăruire de sine.

A muncit mult întru menţine-
rea şi dezvoltarea sportului în masă, 
contribuind la pregătirea sportivilor 
de performanţă în cadrul Clubului 
Sportiv Central „Dinamo". A stat la 
baza constituirii Comitetului Naţi-

onal Olimpic şi a Federaţiei Naţio-
nale de Judo a Republicii Moldova, 
dedicîndu-le întreaga viaţă. A for-
mat şi condus un colectiv strălucit 
la catedra de Pregătire Fizică şi de 
Luptă a Academiei de Poliţie „Şte-
fan cel Mare" a Ministerului Aface-
rilor Interne al Republicii Moldova, 
care a dat la rîndul său naştere mai 
multor generaţii de ofiţeri de poliţie. 
A acceptat această modestă funcţie, 
respingînd alte oferte mai prestigi-
oase, conştientizînd că cea mai mare 
bogăţie a ţării noastre este tînăra 
generaţie, pentru că în ea vedea vi-
itorul. Şi, de fapt, nu s-a dezamăgit. 
Echipele Academiei au fost incluse 
în Clubul Sportiv Central „Dinamo" 
al Ministerului Afacerilor Interne şi 
în sportul universitar. Participînd la 
campionatele Clubului Sportiv Cen-
tral „Dinamo” selecţionatele Acade-
miei au trecut din start în fruntea 
clasamentului, devenind campioană 
la lupta sambo (1993, 1998,1999), la 
lupta corp la corp (1994,1998), pe 
locul I la campionatul interuniver-
sitar la minifotbal (1993), pe locul II 
la spartachiada Ministerului Aface-
rilor Interne la sambo în 1995 etc. 

Au participat la nenumărate com-
petiţii internaţionale şi naţionale. 
Nu o singură dată urcînd pe treapta 
I a piedestalului, cursanţii Acade-
miei de Poliţie „Ştefan cel Mare" 
au făcut să se înalţe tricolorul ţării 
noastre mai sus decît alte drapele. 
Era şi meritul său, dar fiind modest 
din fire, rămînea mereu în umbră, 
mîndria pentru ei umplîndu-i inima 
de fericire.

A fost, de fapt, un simplu om, dar 
cu un suflet mare şi o inimă nobilă, 
care şi-a iubit ţara, fiidcă aici a înţe-
les rostul vieţii şi al lumii. Şi-a iubit 
satul natal şi colinele din jurul său. 
A respectat profund acest pămînt, 
în care şi-au găsit somnul de veci 
străbunii. I-a fost dat să guste din 
plin din cupa suferinţelor, care au 
fost, poate, prea multe pentru un 
destin omenesc. Era îndrăgostit de 
pămîntul natal, de cei de un sînge 
şi o credinţă cu el, dragoste pe care 
a păstrat-o pînă la sfîrşitul vieţii. A 
fost un om care a împărţit în jurul 
său bunătatea, liniştea, răbdarea şi 
sinceritatea cu cei ce l-au înconju-
rat.

Victor INDRICEAN, 
doctor habilitat în filologie,
conferenţiar universitar, maior 
în rezervă.
(16.12.1954-30.05.2002)

crează corector la redacţia unui ziar, 
pentru ca în scurt timp să revină, 
pentru tot restul vieţii, pe tărîmul 
pedagogiei. Şi-a început cariera de 
dascăl  cu funcţia de laborant la ca-
tedra de limbi moderne a Institutu-
lui Pedagogic  „Ion Creangă”.  

După ce şi-a satisfăcut serviciul 
militar, s-a angajat laborant supe-
rior la secţia studii a Universităţii 
de Stat din Chişinău. În scurt timp, 
însă, devine lector la catedra limbi 
moderne, iar în anul 1985 – lector 
superior al aceleiaşi  catedre. În 
1987 susţine cu brio teza de doctor  
în ştiinţe filologice specializat în fi-
lologia franceză.

Şase ani mai tîrziu este invitat de 
Academia Naţională de Poliţie „Şte-
fan cel Mare” să ocupe funcţia de şef 
al catedrei limbi moderne, pe care 
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a acceptat-o, desfăşurînd o intensă 
activitate organizatorică şi ştiinţi-
fică. Pe parcursul anilor munciţi în 
pereţii Academiei dl V. Indricean a 
reuşit să creeze una dintre cele mai 
puternice catedre de limbi moder-
ne de la instituţiile de învăţămînt 
superior din capitală.  În anul 1994 
obţine titlul ştiinţifico-didactic de 
conferenţiar universitar.

Peste numai doi ani însă, a fost  
ales în funcţia de decan al Facultă-
ţii de limbi moderne a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,  
iar apoi, în anul 1998, a fost ales 
în funcţia de Decan al Facultăţii de 
limbi moderne a Universităţii Libe-
re Internaţionale din Moldova. 

În  2002, la numai  47 de ani îm-
pliniţi, s-a stins subit din viaţă, lă-

sînd în urmă o întreagă pleiadă de 
discipoli la cele patru universităţi  
din capitală, la care pe parcursul 
vieţii şi-a adus preţiosul obol de or-
din  organizatoric şi ştiinţific. 

În inimile colegilor şi discipo-
lilor va rămîne prin faptele pe care 
le-a realizat, iar în memoria familiei 
- prin nepoţelul care îi poartă nu-
mele. 

SERVICIUL PSIHOLOGIC

Serviciul Psihologic este format 
din două compartimente - Labora-
torul de Psihologie Juridică şi Sala de 
Reabilitare, respectiv cu două direcţii 
de activitate: de instruire, cercetare şi 
de reabilitare. Serviciul desfăşoară o 
activitate complexă, utilizând meto-
dele şi tehnicile psihologice, juridice 
şi didactice contemporane de cerce-
tare, precum şi de instruire a anga-
jaţilor MAI şi studenţilor Academiei 
„Ştefan cel Mare”.

Activitatea Serviciului Psihologic 
se desfășoară în baza programelor 

Serviciul Psihologic constituie o structură organizată, destinat să 
asigure dezvoltarea psihică progresivă a angajaţilor MAI, instruirea abi-
lităţilor, aptitudinilor, competenţelor profesionale, pregătirea psiholo-
gică şi profilaxia, corecţia devierilor posibile.

analitice, planuri-
lor psihologice de 
activitate, planu-
rilor de cercetare 
ştiinţifică, precum 
şi colaborării in-
teruniversitare şi 
cu subdiviziunile 
MAI. 

Serviciul Psi-
hologic desfășoară 
activităţi de cerce-
tare-dezvoltare si 
formare profesio-

nală în psihologia juridică 
şi în evaluarea comporta-
mentului participanţilor la 
procesul penal. Totodată, 
Serviciul Psihologic ţine 
şedinţe de reabilitare şi re-
laxare posttraume psiho-
logice în timpul serviciului 
şi în adaptarea studenţilor 
la activitatea poliţienească. 
Pentru atingerea scopului, 
Serviciul Psihologic orga-
nizează lecţii de formare 
profesională, dezbateri şi 
alte manifestări cu carac-
ter instructiv şi dezvoltativ 

de domeniu, traininguri, jocuri de 
rol, aplicaţii practice. 

Serviciul Psihologic îşi propune să 
analizeze activitatea poliţienească prin 
psihodiagnosticarea aptitudinilor ti-

nerilor angajaţi. Acest capitol poate 
fi argumentat prin testarea nivelului 
intelectual general al angajaţilor în 
perioada 2012-2013, ofiţeri şi subofi-
ţeri, care au fost instruiţi în cadrul De-
partamentului de dezvoltare profesio-
nală şi managerială al Academiei. Cei 
mai mulţi din grupele de subofiţeri şi 
ofiţeri au demonstrat nivelul de inte-
lect submediu şi inferior, iar studenţii 
Academiei - supramediu.

Cercetarea riscurilor profesionale 
la care sunt expuşi poliţiştii şi reabi-
litarea psihologică a lor este o sarcină 
prioritară pentru Serviciul Psihologic. 
De menţionat că situaţiile de risc pro-
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fesional generează un comportament 
specific unor tulburări psihosomatice 
şi afectează relaţiile sociale ale anga-
jatului. Printre ele pot fi menţiona-
te aplicarea, folosirea armei de foc, 
contactul şi ameninţarea de către in-
fractor, realizarea misiunilor speciale, 
menţinerea ordinii publice, perce-
perea stării de stres excesiv. Dovadă 
sunt rezultatele sondajelor de opinie 
realizate în inspectoratele de poliţie 
de către Academia „Ştefan cel Mare”.

Serviciul Psihologic contribuie 
considerabil la determinarea facto-
rilor stresogeni, influenţei lor asupra 
activităţii poliţieneşti şi oferirea de 
recomandări pentru depăşirea stării. 
Întâietatea în lista factorilor produ-
cători de stres în activitatea poliţie-
nească o deţine interrelaţionarea cu 

persoanele din procesul penal, care 
poate conţine, chiar, grad de pericu-
lozitate. Cercetarea crimelor grave cu 
impact psihoemoţional, depistarea în 
flagrant a răufăcătorilor, contactul di-
rect cu infractorii, condiţii precare de 
lucru, conflicte de serviciu şi familiale, 
climatul psihosocial negativ, supraso-
licitarea la serviciu afectează psihicul 
poliţiștilor. 

Serviciul Psihologic are menirea 
de a recupera psihologic în urma im-
pactului condiţiilor psihoemoţionale 
şi traumatizante în timpul exercitării 
obligaţiunilor de serviciu, precum şi 
de a ameliora atmosfera psihologică 
tensionantă în colectivele de mun-
că. Persoanele aflate la recuperarea 
psihologică beneficiază de programe 
individuale şi de grup, respectându-

se demnitatea, 
personalitatea şi 
confidenţialitatea 
datelor personale. 
Reabilitarea psi-
hosocială are loc 
prin activităţi de 
terapie ocupaţi-
onală (artterapie, 
cromoterapie , 
aromoterapie).

Sprijinul psi-
hologului poate 
fi solicitat de ori-

ce angajat care:
• doreşte o mai profundă înţele-

gere cu privire la anumite aspecte 
legate de propria personalitate sau  
de comportament; 

• urmăreşte să-şi valorifice şi să-şi 
dezvolte potenţialul psihologic;

• doreşte să se elibereze de anu-
mite suferinţe sau tulburări psihice 
percepute în timpul activităţii. 

Promovarea cunoştinţelor profun-
de despre particularităţile psihologice 
ale participanţilor la procesul penal şi 
formare a contactului psihologic asi-
gură un profesionalism al poliţiştilor. 
Persoanele implicate în actul infracţi-
onal cu instabilitate neuropsihică sau 
chiar tulburări accentuate, boli psi-
hice necesită o atitudine specifică de 
lucru, ceea ce se analizează în cadrul 
Serviciului Psihologic şi se oferă reco-
mandări eficiente de contact. Procesul 
de audiere, fiind simulat prin metoda 
jocului pe roluri, oferă audienţilor 
posibilitatea de a simţi şi percepe real 
stările psihologice ale audiatului şi ale 
angajatului de poliţie. 

Serviciul Psihologic asigură o adap-
tare eficientă a studenţilor la procesul 
instructiv educativ prin metode de 
psihoinvestigare şi reducere a tensiunii 
neuropsihice, acordare de asistenţă şi 
susţinere psihologică în formarea re-
acţiilor psihice adecvate, dezvoltare a 
personalităţii emoţional stabile. Prin 
implementarea metodei de training 
are loc o pregătire psihologică temei-
nică a poliţiştilor, combinându-se do-
meniile psihologice de psihocorecţie, 
psihoterapie şi instruire.

Dr. conf. univ. Aliona BIVOL, 
specialist-coordonator al Serviciului 

Psihologic al Academiei „Ștefan cel Mare



11Anul IV nr.1-2 (13) ianuarie-februarie 2015 Curierul ACAdemiCCOOPERARE

Un rol important în realizarea 
acestor obiective îi revine, fără îndo-
ială, Academiei „Ştefan cel Mare” a 
MAI al Republicii Moldova, institu-
ţie care asigură pregătirea cadrelor 
de o înaltă calificare pentru organele 
afacerilor interne.

În scopul eficientizării activităţii 
de pregătire şi formare a funcţiona-
rilor de poliţie, în calitate de subdi-
viziune a Ministerului Afacerilor In-
terne, Academia „Ştefan cel Mare” 
îşi racordează activitatea la necesită-
ţile societăţii printr-o perfecţionare 
continuă şi optimizare a procesului 
instructiv-formativ. În condiţiile în 
care apar noi forme ale criminalită-
ţii, iar cele cunoscute iau amploare, 
cînd organele poliţieneşti din teren 
se ciocnesc de problema lipsei unui 
suport ştiinţific adecvat şi a experi-
enţei avansate în prevenirea şi con-
tracararea criminalităţii, Academiei 
îi revine sarcina de a lichida aceste 
lacune prin elaborarea unor reco-
mandări ştiinţifice şi implementarea 
unor tehnologii moderne în instru-
ire, corespunzătoare standardelor 
impuse de exigenţele realităţii şi de 
integrarea europeană a RM.

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE”

Integrarea europeană este vectorul primordial al politicii externe şi 
interne a Republicii Moldova. Un rol esenţial în procesul de instruire şi 
perfecţionare a colaboratorilor de poliţie, în conformitate cu standarde-
le europene, îl are Academia „Ștefan cel Mare”. Asumarea şi implementa-
rea cu responsabilitate a sarcinilor de către instituţie reprezintă un efort 
eficient de a promova reforme solicitate. 

În acest context, sta-
bilirea, consolidarea şi 
extinderea relaţiilor de 
colaborare cu instituţii 
de învăţămînt superior 
juridico-poliţienesc din 
ţară, Uniunea Euro-

peană, CSI, 
GUAM şi 
cu alte state 
rămîne a fi 
un instru-
ment important în reali-
zarea sarcinilor de bază 
ale Academiei, care re-
zultă din obiectivul stra-
tegic de integrare în UE 
şi din obligaţiile legate 
de aderarea la Procesul 

de la Bologna. 
Actualmente, Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI are încheiate 31 de 
acorduri şi protocoale de colaborare 
cu un şir de instituţii de învăţămînt 

de peste hotare, printre care se nu-
mără cele din: Austria, Azerbai-
djan, Germania, Georgia, Federaţia 
Rusă, Republica Belarus, România, 
Turcia, Ucraina. Totodată, insti-
tuţia are încheiate 17 acorduri şi 

un memorandum de colaborare cu 
alte instituţii din ţară. Pe parcursul 
anului 2014, în scopul facilitării şi 
dezvoltării programelor de studii şi 
cercetare ştiinţifică în domeniul is-
torie, filozofie, ştiinţe juridice, pena-
le, poliţieneşti şi socio-umane, între 

facultatea Știinţe poliţieneşti a Aca-
demiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi 
facultatea Istorie şi Filosofie a Uni-
versităţii de Stat din Moldova, a fost 
semnat un acord de parteneriat.

În curs de negociere sunt urmă-
toarele acorduri de colaborare:

1. Acordul de colaborare cu Aca-
demia de Criminalistică şi Studii 
Poliţieneşti din Belgrad, Serbia.

2. Acordul de colaborare cu Aca-
demia de Poliţie din Szczytno, Po-

lonia.
3. Acordul de colabo-

rare cu Institutul Juridic 
al MAI din Mogiliov, Be-
larus.

4. Acordul de cola-
borare cu Facultatea de 
Drept a Universităţii 
„Lucian Blaga” din Sibiu, 
România.

Academia „Ştefan cel 
Mare” este membru al 
Asociaţiei instituţilor de 

învăţămînt superior din Republica 
Moldova, Asociaţiei europene co-
legiilor de poliţie (AEPC), Colegiu-
lui European de Poliţie (CEPOL) şi 
Asociaţiei Internaţionale a Acade-
miilor de Poliţie (INTERPA). 
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Pe parcursul anului 2014, Acade-
mia „Ştefan cel Mare” a fost gazda 
mai multor vizite oficiale şi întreve-
deri cum ar fi vizitele a 5 ambasa-
dori extraordinari şi plenipotenţiari 
acreditaţi în RM ai următoarelor 
state: România, Polonia, Ungaria, 
Slovacia, Bulgaria şi a 7 reprezen-

tanţi ai misiunilor diplomatice: 
Austria, Belgia, Ucraina, etc. Toto-
dată, au fost făcute vizite de lucru 
ale experţilor din UE, SUA, ataşaţi 
ai Afacerilor Interne, ataşaţi mili-
tari, personalităţi remarcabile, re-
prezentanţi ai organelor de drept.

În cadrul acestor întrevederi au 
avut loc un şir de discu-
ţii privind colaborarea, 
preluarea bunelor prac-
tici ale colegilor, schim-
bul de informaţii, expe-
rienţe în domeniile ce 
ţin de securitatea cetăţe-
nilor, protecţiei dreptu-
rilor şi libertăţilor fun-
damentale ale omului, 
schimbul de experienţe 
în domeniul cercetări-

lor ştiinţifice cu profil 
juridic şi poliţienesc, 
precum şi în domeniul 
pregătirii şi instruirii ca-
drelor pentru organele 
poliţieneşti etc. Creşte-
rea permanentă a cali-
tăţii procesului de în-
văţămînt şi continuarea 
implementării acesteia 
în toate sferele de acti-
vitate şi la 
toate nivele-

le; promovarea cercetă-
rilor ştiinţifice şi imple-
mentarea rezultatelor 
lor în practică rămân a 
fi direcţiile prioritare de 
acţiune ale Academiei 
pentru viitor, prin for-

tificarea şi 
menţinerea 
cooperăr i i 
cu instituţiile de invă-
ţămînt superior din ţară 
şi peste hotare.

În scopul imple-
mentării HG nr. 10 
din 05.01.2012 „Pentru 
aprobarea Regulamen-
tului cu privire la dele-
garea salariaţilor enti-

tăţilor din RM” şi prevederilor or-
dinului MAI nr. 158 din 21.05.2012 
„Cu privire la delegarea angajaţilor 
MAI în hotarele RM şi în străină-
tate”, de către corpul profesoral-
didactic al Academiei „Ştefan cel 
Mare” pe parcursul anului 2014 au 
fost efectuate un şir de deplasări de 
serviciu, atît pe teritoriul ţării, cît şi 

peste hotarele ei. În total pentru pe-
rioada anului 2014 au fost efectuate 
52 deplasări, dintre care 23 deplasări 
peste hotarele ţării şi 29 în Republi-
ca Moldova. Printre ţările în care au 
fost organizate deplasări de serviciu 
în scopul schimbului de experienţă 
şi acumulării celor mai bune prac-
tici în domeniul învăţământului 
superior poliţienesc şi activităţii şti-
inţifice de cercetare se numără: Aus-

tria, Azerbaidjan, Bulgaria, Estonia, 
Germania, Olanda, Polonia, Româ-
nia, Serbia, Suedia, Statele Unite ale 
Americii, Ucraina şi Ungaria.

A fi poliţist european înseamnă a 
cunoaşte și a fi informat, a avea ca-
pacitatea de adaptare la tot ce este 
nou şi de asimilare a unei înalte cul-
turi organizaţionale, precum şi de 
integrare într-un sistem dinamic. 

Ca urmare, Academia „Ştefan 
cel Mare” continuă să racordeze co-
laboratorul de poliţie la realităţile 
evoluţiilor instituţionale internaţio-
nale şi să-l transforme într-un agent 
activ în construcţia noii imagini a 
poliţiei Republicii Moldova, aflată 
într-un plin proces de moderniza-
re, dându-i şansa de a fi un pilon în 
demersul naţional pentru integrarea 
ţării în Uniunea Europeană. Perfec-
ţionarea poliţienească este menită să 
modeleze în opinia publicului o altă 
imagine a poliţistului, care face ca 
munca sa să aibă valoare europeană, 
recunoscută şi apreciată.

Victoria JITARI, 
șef al C.F.I.E. și C.P.I. al Academiei 

„Ștefan cel Mare”,  maior de poliție
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Participanţii la conferinţă s-au 
referit la  subiectele ce ţin de regle-
mentările discriminatorii faţă de 
populaţie, de necesitatea excluderii 
din reglementările actuale ale discri-
minărilor,  de necesitatea abordării 
juridice şi criminologice a aspec-
telor legate de infracţiunile săvâr-
şite de regimul totalitar împotriva 
populaţiei, atribuirea calificărilor 
juridice necesare, impactul conven-
ţiilor internaţionale din domeniul 
dreptului public asupra persoane-
lor care au făcut poliţie politică în 

CRIMINALITATEA POLITICĂ:
REFLECŢII ISTORICO-JURIDICE, MANIFESTĂRI ŞI CONSECINŢE

La data de 06 ianuarie 2015 în sala de conferinţe a Academiei „Ște-
fan cel Mare”  s-a desfăşurat a doua conferinţă ştiinţifico-practică ,, Cri-
minalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecin-
ţe”. Amintim că prima conferinţă în acest vast domeniu de cercetare a 
avut loc acum doi ani, la 28 februarie 2013.

trecut, efectele po-
liticii separatiste 
ale unor persoane 
şi impactul real 
al acesteia asupra 
vieţii sociale a ce-
tăţenilor. Perico-
lul permanent la 
care este supusă R. 
Moldova prin pre-
zenţa pe teritoriul 
acesteia a armatei 
Rusiei, stat care 
în ultimul timp 
intensifică şi men-
ţine conflicte mi-
litare artificiale. A 
devenit o axiomă 
faptul că separa-
tismul este un ge-
nerator de  crime 
atît împotriva sta-
tului, cît şi a cetă-
ţenilor în parte.

Deşi în 2010 
au fost deschise 
publicului dosare-

le deportaţilor şi persoanelor lichi-
date de regimul 
sovietic comunist, 
acestea se referă la 
victime, însă nu şi 
la personalul care 
a organizat, a par-
ticipat sau au fost 
complici la epu-
rări, la genocidul 
cu foametea, la 
distrugerea bise-
ricilor şi cultelor 
sau la deportările 

care au avut loc. Cetăţenii sunt în 
drept să cunoască aceste persoane, 
începând de la factorii superiori de 
decizie pînă la executorii din fieca-
re localitate, iar statul trebuie să ia o 
atitudine clară şi să condamne poli-
tic acest fenomen. În aspect  juridic, 
este necesară investigarea detaliată a 
deportărilor, organizarea şi menţi-
nerea genocidului cu foametea, dis-
trugerea bisericii şi cultelor, astfel 
statul achitîndu-se de o îndatorire 
morală  faţa de fostele victime şi ru-
dele acestora. 

Participanţii la conferinţă au 
subliniat necesitatea adoptării Legii 
lustraţiei, ca o condiţie care ar favo-
riza în continuare implementarea 
reformelor de dezvoltare a socie-
tăţii, exemplu fiind statele care au 
acceptat un asemenea scenariu de 
desfăşurare a evenimentelor. A de-
venit, deja, absolut firească necesita-
tea excluderii, de facto, a implicării 
politicului în activitatea organelor 
de drept.

La fel, un subiect specific a fost 
noile forme de spălare a banilor prin 
intermediul finanţării aşa-numi-
telor proiecte de reformare a unor 
domenii, precum şi finanţarea pse-
udoproiectelor de cercetare, unele 
ajungând la sute de milioane de lei.



14 Curierul ACAdemiC Anul IV nr.1-2 (13) ianuarie-februarie 2015OPINII

Realitatea ne demonstrează că 
activitatea poliţienească este însoţi-
tă de mai multe riscuri, unul dintre 
care constituindu-l executarea unor 
ordine şi dispoziţii ilegale emise de 
către superiori sau chiar de către 
anumite organele ierarhic superioa-
re. Mai cu seamă, un asemenea risc 
urmează a fi evaluat atunci, când în 
cadrul organelor poliţieneşti sunt 
angajate persoane din surse externe, 
care nu au o pregătire universitară 
specializată în domeniul poliţienesc. 
Fără a absolutiza acest lucru, dese-
ori asemenea persoane, din lipsa 
unor competenţe profesionale bine 
statornicite, sunt în necunoştinţă de 
cauză că anumite acţiuni, exercitate 
la dispoziţia şefului, pot avea un ca-
racter ilegal. 

Experienţa poliţienească ne de-
monstrează că în cele mai frecvente 
cazuri,  ordinele şi dispoziţiile ilega-
le executate de către poliţist constau 
în tăinuirea sau neînregistrarea in-
fracţiunilor sau contravenţiilor, în 
exercitarea abuzivă a atribuţiilor de 
serviciu, în aplicarea ilegală a mij-
loacelor speciale, în tolerarea actelor 
de corupţie sau chiar în îndemnul la 
comiterea actelor de corupţie pen-
tru perceperea taxelor etc.  

Drept mărturie stau evenimente-
le din 7-8 aprilie 2009, în urma căro-
ra societatea civilă a condamnat cu 
vehemenţă structurile poliţieneşti 
de încălcarea drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale persoanelor. 

Poliţia este o instituţie publică specializată a statului, care are mi-
siunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei 
prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securi-
tăţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor 
şi contravenţiilor. Unul dintre principiile de bază care direcţionează ac-
tivitatea instituţiilor poliţieneşti îl constituie principiul legalităţii, care 
presupune respectarea cu stricteţe de către angajaţii MAI a actelor nor-
mative în vigoare.

EXECUTAREA ORDINELOR ŞI DISPOZIŢIILOR ILEGALE – RISC PROFESIONAL 
AL ACTIVITĂŢII  POLIŢIENEŞTI

Ca rezultat, mai mulţi poliţişti au 
fost condamnaţi de către instanţele 
judecătoreşti pentru tortură, reţi-
neri ilegale şi alte abuzuri comise în 
privinţa cetăţenilor. Cu siguranţă că 
unii dintre aceştia nu evaluat corect 
riscul „păşirii pragului infracţional” 
atunci când au realizat acte ilegale 
emise de către şefi. 

Motivaţia poliţistului de a exe-
cuta ordine ilicite poate fi diferită: 
solidaritatea în relaţiile cu colegii, 
carierismul, fidelitatea faţă de şef, 
afirmarea pe linie de serviciu, teama 
de a nu fi promovat, demonstrarea 
docilităţii etc. 

Fără doar şi poate că instigarea 
poliţiştilor la comiterea acţiunilor 
ilegale îmbrăca forma unui abuz de 
autoritate realizat de către organul 
ierarhic superior prin emiterea de 
ordine sau dispoziţii ilegale. În ipos-
taza consemnată, se pune proble-
ma dacă în sarcina autorului direct 
al abuzului ilegal poate fi reţinut 
art.401 Cod penal care reglementea-
ză executarea ordinului sau a dispo-
ziţiei ilegale în calitate de cauză care 
înlătură caracterul penal al faptei. 

Potrivit textului de lege al art.401 
alin.(1) Cod penal al Republicii 
Moldova: „Nu constituie infracţiu-
ne fapta, prevăzută de legea penală, 
săvârşită de o persoană în vederea 
executării unui ordin sau dispoziţii 
a superiorului, care sînt obligatorii 
pentru aceasta, dacă ordinul sau dis-
poziţia nu sînt vădit ilegale şi dacă 

persoana care le-a executat nu a ştiut 
că ordinul sau dispoziţia sînt ilegale. 
Răspunderii penale pentru fapta să-
vârşită este supusă persoana care a 
emis ordinul sau dispoziţia ilegală”. 
În conformitate cu art.40 alin.(2) 
Cod penal al Republicii Moldova: 
„Persoana care a comis intenţionat 
infracţiune în vederea executării or-
dinului sau dispoziţiei vădit ilegale 
ale superiorului răspunde penal în 
temeiuri generale. Neexecutarea or-
dinului sau dispoziţiei vădit ilegale 
exclude răspunderea penală”. 

Plecând de la formularea expresă 
a textului de lege, pentru punerea 
în aplicare a art.401 Cod penal, este 
necesar ca, pe de o parte, conţinutul 
ordinului sau al dispoziţiei să nu fie 
unul vădit ilegal, iar pe de altă parte, 
persoana care l-a executat să se afle 
în necunoştinţă de cauză asupra ile-
galităţii acestora. 

De cele mai multe ori, ilegalitatea 
unui ordin sau a unei dispoziţii puse 
în sarcina poliţistului este una vădi-
tă, fapt pentru care devine inapli-
cabilă dispoziţia art.401 Cod penal. 
Astfel, nu poate fi pusă la îndoială 
ilegalitatea unui ordin de a ascunde 
o infracţiune, de a comite o reţine-
re ilegală, un act de tortură, trata-
ment inuman sau degradant etc. De 
exemplu, executarea ordinului sau a 
dispoziţiei ilicite, prin care arbitrar 
se dispune săvârşirea unor acte de 
tortură sau tratamente inumane nu 
cade sub sfera de incidenţă a art.401 

Cod penal. După cum a declarat 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, art.3 al Convenţiei consfin-
ţeşte una din cele mai fundamentale 
valori ale unei societăţi democrati-
ce. Chiar şi în cele mai dificile cir-
cumstanţe, precum lupta împotriva 
terorismului şi a crimei organizate, 
Convenţia interzice, în termeni ab-
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soluţi, tortura şi tratamentele sau 
pedepsele inumane ori degradante. 
Spre deosebire de majoritatea nor-
melor Convenţiei şi ale Protocoale-
lor nr.1 şi nr.4, art.3 nu conţine pre-
vederi care să permită excepţii, iar 
conform art.15 §2 nici o derogare de 
la prevederile sale nu este permisă, 
chiar dacă este cazul unui pericol 
public care ameninţă viaţa naţiunii 
(a se vedea Selmouni v. France, Asse-
nov and Others v. Bulgaria etc.). 

Nu avem pretenţia ca în limitele 
acest discurs să abordăm în deta-

liu problematica  riscului profesio-
nal legat de executarea ordinelor şi 
dispoziţiilor ilegale. Ţinem însă să 
menţionăm că evitarea unui aseme-
nea risc este condiţionată, în primul 
rând, de cunoaşterea temeinică de 
către poliţişti a domeniului dreptu-
lui, fapt ce solicită o instruire adec-
vată a acestora în strictă concor-
danţă cu rigorile timpului. O atare 
pregătire trebuie să se desfăşoare 
în cadrul unei instituţii universita-
re specializate de învăţământ care, 
deopotrivă, trebuie să asigure o in-

struire eficientă atât în domeniul 
dreptului, cît în domeniul protejării 
ordinii şi securităţii publice. Numai 
în condiţiile unei pregătiri universi-
tare specializate, bine conturate din 
punctul de vedere al consistenţei 
programelor curriculare, structurile 
poliţieneşti vor putea să-şi realizeze 
cu succes sarcinile legale.

Dr., conf. univ. Radion COJOCARU,
 șef al Catedra Știinţe penale 

a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 
locotenent-colonel de poliţie

Prin interacţiune în sfera desco-
peririi şi cercetării infracţiunilor se 
subînţelege acele relaţii de recipro-
citate bazate pe lege care au loc în 
activitatea organelor şi persoanelor‚ 
care asigură o bună îmbinare a atri-
buţiilor, metodelor şi mijloacelor 
proprii fiecărui participant, pentru 
constatarea, descoperirea, cerceta-
rea şi preîntâmpinarea infracţiuni-
lor şi căutarea făptuitorilor care se 
ascund de urmărirea penală. 

Interacţiunea în activitatea de 
descoperire şi cercetare a infracţi-
unilor trebuie să poarte un carac-
ter concret şi să fie bazată, pe de o 
parte, pe lege, iar pe de altă parte, 
pe îmbinarea corectă a formelor şi 
metodelor de lucru proprii fiecărui 
participant al acestei activităţi. Cu 
toate acestea, trebuie să existe o li-
mită strictă în ceea ce priveşte îm-

puternicirile şi obligaţiile fiecăruia 
în conformitate cu legislaţia. În caz 
contrar, am putea considera o astfel 
de formă de organizare a lucrului ca 
incorectă şi ilegală.

Ţinând cont că conform codului 
procesual-penal ofiţerul de urmări-
re penală din momentul înregistră-
rii faptei social periculoase conduce  
măsurile speciale de investigaţii, 
conducătorul organului de urmări-
re penală are un rol deosebit în ceea 
ce priveşte asigurarea conlucrării 
subdiviziunii respective cu serviciile 
speciale ale inspectoratului, subdivi-
ziunilor MAI sau cu alte organe de 
drept. 

Conlucrarea subdiviziunilor de 
urmărire penală cu serviciile spe-
ciale trebuie să aibă loc nu numai 
după începerea urmăririi penale, ci 
şi până la începerea acesteia. Con-

ducătorul organului de urmărire pe-
nală în conlucrare cu şeful inspecto-
ratului trebuie să asigure ca ofiţerii 
de urmărire penală să acorde ajutor 
ofiţerilor de investigaţii pentru a 
da o apreciere juridică materialelor 
prezentate, care conţin informaţii 
cu privire la anumite activităţi in-
fracţionale desfăşurate de persoane-
le supuse prelucrărilor operative. 

O astfel de practică ne va permite 
de a determina care este perspectiva 
materialelor, momentul optimal de 
începere a urmăririi penale şi po-
sibilitatea folosirii materialelor în 
procesul probator, alegerea direcţi-
ilor ulterioare de control şi planifi-
carea altor măsuri speciale de inves-
tigaţii necesare pentru acumularea 
datelor care ulterior ar putea avea 
importanţă probatorie. 

Rezultate şi mai bune ar putea fi 
obţinute când ofiţerii serviciului de 
urmărire penală, în afară de faptul 
că ar consulta ofiţerii de investigaţii 
privitor la prezenţa sau lipsa sem-
nelor constitutive ale infracţiunii, 
ar participa şi la analiza materiale-
lor operative, la elaborarea planuri-
lor măsurilor speciale sau la analiza 

INTERACŢIUNEA OFIŢERULUI DE URMĂRIRE PENALĂ CU SERVICIILE 
DE INVESTIGAŢII LA CERCETAREA INFRACŢIUNILOR

Practica de urmărire penală a demonstrat că fără o bună interac-
ţiune a organelor de urmărire penală cu alte organe de drept nu pot fi 
obţinute rezultate în cea ce priveşte descoperirea şi cercetarea infracţi-
unilor. Prin urmare, ofiţerii de urmărire penală la efectuarea urmăririi 
penale trebuie şi este necesar să se afle într-un proces continuu de cola-
borare cu aceste organe.
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problemelor organizatorice care pot 
apărea la etapa începerii urmări-
rii penale. Astfel, se va stabili când 
anume de început urmărirea pena-
lă, care acţiuni de urmărire penală 
să fie petrecute în primul rând, se 
vor alege cele mai optimale forţe şi 
mijloace. 

În ciuda faptului că sunt consti-
tuite căile de interacţiune a organe-
lor de urmărire penală cu serviciile 
speciale de investigaţii, de multe ori 
acţiunile de documentare a infracţi-
unilor la stadiul prelucrărilor speci-
ale, realizării materialelor şi începe-
rea urmăririi penale au un caracter 
formal. 

Pentru a ridica nivelul de con-
lucrare a serviciului de urmărire 

penală cu serviciile de investigaţii, 
conducătorul organului de urmări-
re penală este obligat să întreprindă 
următoarele măsuri: 

- să ţină sub un control perma-
nent şi să analizeze activitatea gru-
pului operativ de serviciu; 

- să ia la control strict cauzele 
penale complicate şi voluminoase şi 
să dispună constituirea grupelor de 
ofiţeri de urmărire penală în com-
ponenţa cărora să fie incluşi şi ofi-
ţeri de investigaţii; 

- să se implice în elaborarea pla-
nurilor privind acţiunile de urmă-
rire penală şi măsurile speciale de 
investigaţie; 

- să organizeze şedinţe comune 
cu serviciile speciale de investigaţii 

pentru trasarea obiectivelor în ceea 
ce priveşte descoperirea infracţiuni-
lor în care n-au fost stabiliţi făptui-
torii sau în cauzele în care persoane-
le se sustrag de la urmărirea penală; 

- să controleze calitatea şi ter-
menele executării de către ofiţerii de 
investigaţii a însărcinărilor, cu scoa-
terea în evidenţă a neajunsurilor;

- să întreprindă măsuri ca ofiţe-
rii de urmărire penală să folosească 
pe larg evidenţele operative şi siste-
mele de căutare operativă.

Anatol ANDRONACHE,
șef adjunct al Catedrei Știinţe penale a 

Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
 locotenent-colonel de poliţie 

Scopul sondajului: studierea pro-
cesului de adaptare a colaboratori-
lor-absolvenţi ai Academiei „Ştefan 
cel Mare” a MAI la mediul profesio-
nal de activitate şi identificarea cau-
zelor ce-i determină să demisioneze 
după o perioadă scurtă de încadrare 
în serviciu. 

Sondajul a fost realizat în baza ches-
tionarelor de opinie, iar pentru obţine-
rea unor rezultate obiective, s-a recurs 
la metoda anonimatului în procedura 
de chestionare a angajaţilor.

Sondajul de opinie a vizat anga-
jaţii din cadrul a 42 de subdiviziuni 
ale MAI (inspectorate de poliţie). 

În total au fost chestionaţi 606 co-
laboratori-absolvenţi ai Academiei 
„Ştefan cel Mare” şi 171 conducători 
(şefi) de subdiviziuni poliţieneşti 
privitor la adaptarea absolvenţilor la 
mediul profesional de activitate.

Pentru a avea o imagine mai am-
plă despre profesionalismul şi com-
petenţa absolvenţilor, s-a solicitat 
ca conducătorii să evalueze, în baza 
unei caracteristici-grile, aptitudinile 
profesionale ale colaboratorilor-ab-
solvenţi. În total au fost completate 
şi prezentate 706 caracteristici-grilă 
ale absolvenţilor.

În baza analizei rezultatelor son-

dajului, respondenţii au prezentat 
următoarele aprecieri:

82% conducători intervievaţi 
menţionează că la angajare ar acor-
da prioritate specialiştilor instruiţi în 
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.

Colectivul de serviciu demon-
strează o atitudine colegială faţă de 
absolvenţii Academiei la încadrarea în 
serviciu ca tineri specialişti, 61% din 
absolvenţi menţionează atitudinea de 
susţinere şi încurajare şi 43% – apre-
cierea pozitivă din partea colectivului. 

97% din ambele loturi de res-
pondenţi apreciază nivelul de in-
struire în cadrul Academiei „Ştefan 
cel Mare” cu calificativele „înalt” 
(şefi – 33%, absolvenţi – 69%), „su-
pramediu” (şefi – 17%) şi „mediu” 
(şefi – 47%, absolvenţi – 28%).

Totodată, 89% din absolvenţi 
menţionează calitatea programelor 
de studii ce asigură dezvoltarea stu-

REZULTATE SUCCINTE ALE SONDAJELOR SOCIOLOGICE REALIZATE 
ÎN CADRUL SUBDIVIZIUNILOR MAI CU CONDUCĂTORII 

ŞI COLABORATORII-ABSOLVENŢI AI ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE”

În temeiul indicaţiei DGRU a MAI nr. 10/1442 din 13 august 2013 
a fost desfăşurat sondajul de opinie cu conducătorii subdiviziunilor MAI 
şi colaboratorii-absolvenţi ai Academiei „Ștefan cel Mare” care activează 
în cadrul inspectoratelor de poliţie şi al altor subdiviziuni ale Ministeru-
lui de interne.
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dentului ca viitor specialist, fapt con-
firmat şi de caracteristicile-grilă pre-
zentate de către conducători. Dintre 
aceştia, 57% absolvenţi propun ca în 
procesul de studii să fie organizate 
mai mult de 60% lecţii practice.

49% din conducători apreciază 
înalt nivelul de pregătire al absolven-
ţilor la disciplina Drept penal, dar tot-
odată înaintează propunerea de a fi 
suplimentate orele la această discipli-
nă (44%) şi investigaţii speciale (53%). 

93% dintre şefi consideră că in-
struirea militară este utilă şi necesa-
ră pentru activitatea eficientă a ab-
solvenţilor.

82% dintre absolvenţi consideră 
ferm că studiile superioare în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” sunt 
foarte necesare. 

Marea majoritate a şefilor sunt 
mulţumiţi de rezultatele obţinute de 
către colaboratorii-absolvenţi în acti-
vitatea profesională, apreciind cu ca-
lificativul „bine” aptitudinile lor pro-
fesionale (media generală 59%) şi ca-
lităţile morale (media generală 67%).

De asemenea, trebuie menţionat 
că conducătorii prezintă şi apreci-
eri înalte pentru aptitudinile pro-
fesionale (media generală 19%) şi 
personale (media generală 17%) ale 
absolvenţilor.

Rezultatele sondajului relevă că 
majoritatea absolvenţilor demon-
strează în activitatea profesională 
responsabilitate, conştiinciozitate şi 
respectarea disciplinii de serviciu, 
cei mai mulţi neavând sancţiuni.

Cu toate acestea, o bună parte 
din absolvenţi, deşi sunt competenţi 
şi au abilităţile necesare, nu sunt 
menţionaţi pentru reuşita în activi-
tate şi nu au posibilitatea de a fi pro-
movaţi în funcţii.

Absolvenţii apreciază condiţiile 
de muncă în subdiviziunile în care 
activează la nivel mediu (58%) şi 
înalt (20%). Totodată, 22% critică 
condiţiile precare de muncă.

Marea majoritate a absolvenţilor 
şi şefilor de subdiviziuni consideră 
că angajaţii poliţiei sunt expuşi ris-

curilor profesionale. 
Studiul comparativ al rezultate-

lor evidenţiază viziuni diferite ale 
conducătorilor în raport cu subal-
ternii privind riscurile profesionale 
la care sunt expuşi absolvenţii.

În viziunea conducătorilor, ris-
curile profesionale la care sunt ex-
puşi cel mai mult absolvenţii sunt: 
şantajul din partea colegilor (44%), 
blocarea intenţionată a activităţii 
(22%) şi neoferirea concediului me-
dical la timpul necesar (18%).

Absolvenţii evidenţiază în lista ris-
curilor profesionale – riscul privind 
schimbarea valorilor morale în cele 
materiale (20%), activitatea stresantă 
în colectiv (21%) şi expunerea la pe-
ricole de încălcare a legislaţiei (17%).

Printre dificultăţile cu care se con-
fruntă absolvenţii în realizarea activi-
tăţii de serviciu, cei mai mulţi respon-
denţi (79%) menţionează problemele 
financiare determinate de salariul 
mic, iar insuficienţa echipamentului 
constituie cea de-a doua dificultate cu 
cota procentuală înalt evidenţiată de 
59% angajaţi.

49% din respondenţi menţio-
nează că valoarea salariului acoperă 
cheltuielile necesare doar la limita 
de 50%. Cei mai mulţi absolvenţi 
(82%) nu dispun de spaţii locative, 
adică locuiesc împreună cu părinţii 
lor (43%), închiriază (34%) sau lo-
cuiesc la rude (5%).

Aceste probleme financiare ge-
nerează conflicte în familiile anga-
jaţilor, salariile mici, regimul de ac-
tivitate supranormat (supradozarea 
muncii din cauza existenţei funcţii-
lor vacante, realizarea anumitor ser-
vicii din cont propriu din motivul 
lipsei tehnicii şi a echipamentului 
necesar) au un impact negativ asu-
pra vieţii personale a colaboratori-
lor (surmenaj fizic şi psihologic).

48% din absolvenţi au avut parţi-
al posibilitatea sau chiar nu au reuşit 
să folosească concediul anual, fapt 
care induce ideea existenţei multor 
funcţii vacante în MAI, din care 
considerente angajaţii sunt nevoiţi 

să acopere activitatea nerealizată. 
Identificând problemele stringen-

te ce influenţează negativ organizarea 
activităţii de serviciu şi favorizează 
concedierea angajaţilor din organele 
afacerilor interne, absolvenţii menţi-
onează, în afara problemelor finan-
ciare şi a condiţiilor nesatisfăcătoare 
de muncă, şi alte motive principale 
de concediere – nerespectarea drep-
turilor de angajat (43%) şi activitatea 
profesională stresantă (35%).

După implementarea reformei 
MAI din 05.03.2013 activitatea poliţi-
ei ca instituţie nu s-a schimbat, afirmă 
47% absolvenţi şi 34% conducători.

Studiul comparativ al rezultatelor 
denotă că 36-37% din ambele loturi de 
respondenţi apreciază negativ schim-
bările intervenite, afirmând că activi-
tatea poliţiei ca instituţie s-a înrăutăţit 
în urma reformei. Dintre aceştia, 14% 
menţionează că au perceput personal 
dezavantajele reformei.

42% dintre şefi menţionează că 
nu au avut posibilitatea să-şi expună 
opinia până la 05.03.2013 privitor la 
reforma MAI. O bună parte dintre 
ei consideră că implementarea re-
formei în poliţie a generat mai multe 
carenţe în activitatea lor profesiona-
lă, deoarece au mai puţine posibili-
tăţi de motivare a angajaţilor (29%), 
au fost limitaţi în acţiuni (30%).

După implementarea reformei, 
44% conducători menţionează că 
rata criminalităţii a înregistrat o 
creştere şi doar 8% afirmă că numă-
rul de infracţiuni s-a micşorat.

Aprecieri pozitive ale schimbări-
lor intervenite după reformă au fost 
prezentate de 30% şefi în raport cu 
16% absolvenţi (dintre care 9% ab-
solvenţi menţionează că personal au 
beneficiat de avantaje).

Rezultatele prognozei privind 
evoluţia carierei profesionale a ab-
solvenţilor nu sunt pe deplin satisfă-
cătoare. Doar 27% absolvenţi inten-
ţionează să avanseze în alte funcţii 
din inspectorate şi să se transfere în 
aparatul central al MAI. 

46% afirmă că vor continua să 
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activeze în funcţia deţinută la mo-
ment, chiar dacă este prost plătită 
şi nu au echipamentul necesar, iar 
25% absolvenţi afirmă că se vor con-
cedia din MAI.

În contextul celor menţionate, 
SE RECOMANDĂ:

1. Studierea şi examinarea mi-
nuţioasă a propunerilor angajaţilor 
privind organizarea mai eficientă şi 
asigurarea activităţii profesionale în 
subdiviziunile MAI:

• îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă prin asigurarea cu mijloacele 
necesare;

• asigurarea tehnico-materială 
conform necesităţilor, pentru înde-
plinirea cu succes şi la timp a sarci-
nilor înaintate;

• planificarea eficientă a activită-
ţii de serviciu, asigurând respectarea 
programului de lucru şi odihnă al 
angajaţilor;

• revizuirea grilelor de salarizare 
a angajaţilor MAI;

• revizuirea pachetului social al 
angajaţilor MAI.

2. Optimizarea climatului moral-
psihologic în colectivele subdiviziu-
nilor MAI prin introducerea în ac-
tivitatea profesională a principiilor 
democratice:

• conducerea să servească drept 

exemplu de comportament pentru 
subalterni în planul profesionalis-
mului, responsabilităţii, obiectivită-
tii, exigenţei şi atenţiei faţă de pro-
blemele angajaţilor;

• promovarea unui management 
participativ, bazat pe încrederea şi 
recunoaşterea capacităţilor de auto-
afirmare a angajaţilor;

• încurajarea conlucrării eficien-
te între subdiviziuni şi conducători-
subalterni întru evitarea situaţiilor 
stresante în colective;

• susţinerea şi încurajarea efecti-
vului să-şi exprime propriile opinii 
şi sugestii privind optimizarea acti-
vităţii profesionale, reacţionare tole-
rantă la critică;

• sporirea motivaţiei financiare şi 
nonfinanciare a angajaţilor cu rezul-
tate bune în activitate prin aprecieri 
pozitive, recompense, promovări în 
funcţie şi acordarea de grade speciale.

3. Analiza minuţioasă a opiniilor 
respondenţilor privind importanţa 
şi rolul Academiei „Ştefan cel Mare” 
a MAI în pregătirea cadrelor pentru 
activitatea poliţiei:

• susţinerea continuă a Acade-
miei „Ştefan cel Mare” ca instituţie 
superioară abilitată în domeniul 
pregătirii cadrelor pentru subdivizi-
unile poliţieneşti;

• includerea în planurile de stu-
dii a mai multor ore practice la dis-
ciplinele de profil;

• susţinerea şi promovarea în 
subdiviziunile MAI a absolvenţilor 
Academiei „Ştefan cel Mare” în baza 
competenţei şi profesionalismului 
demonstrat în serviciu.

Majoritatea angajaţilor consi-
deră că erorile în iniţierea și pro-
movarea reformelor vor fi reduse 
la minumum dacă liderii și factorii 
de decizie vor întruni cel puţin ur-
mătoarele calităţi: o ţinută morală 
ireproșabilă, un caracter puternic, 
o vocaţie de conducător bazată pe 
cunoștinţe teoretice și competenţă 
profesională, o bogată experienţă 
de viaţă și neapărat o carieră reușită 
de ofiţer, o capacitate de a depăși 
situaţii de criză. Să fie un exemplu 
pentru subalterni prin faptul că este 
gata să-și sacrifice viaţă în numele 
interesului naţional. Permanent să 
tindă să menţine un climat moral-
psihologic favorabil în colectiv. Mai 
puţine vorbe și mai multe fapte con-
crete. Să nu fie răzbunător și să nu 
persecute subalternii pentru critică 
și opinii separate. Să ia decizii con-
form legislaţiei, dar nu la indicaţia 
unor persoane influente.

Cunoaşterea pericolului potenţi-
al şi al nivelului de impact al riscuri-
lor va permite cadrelor didactice de 
a familiariza studenţii şi audienţii 

Academiei „Ştefan cel Mare” cu po-
sibilele categorii de riscuri în scopul 
evitării consecinţelor nefavorabile 
ce pot urma. De asemenea, monito-

rizarea activităţii absolvenţilor după 
absolvirea ciclurilor I şi II de studii 
ar permite identificarea unor soluţii 
de depăşire a situaţiilor de risc pro-
fesional la care aceștia sunt expuşi 
deseori.

Transformările care au loc în 
societate generează absolvenţilor 
instituţiei noastre unele riscuri şi 
ameninţări, care sunt depăşite de o 
bună parte din ei graţie abilităţilor 

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA RISCURILOR ÎN PROCESUL 
DE INSTRUIRE A STUDENŢILOR ACADEMIEI

În contextul procesului de integrare europeană spre care tinde Re-
publica Moldova, precum şi al reformei lansate de MAI, identificarea 
riscurilor la care sunt expuşi absolvenţii Academiei „Ștefan cel Mare” 
constituie un reper important atât pentru poliţia naţională, cât şi pentru 
sistemul organelor de drept în ansamblu.
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profesionale obţinute în procesul de 
instruire. Totodată, situaţia creată 
determină necesitatea reevaluării 
strategiilor de activitate a poliţiei 
pentru identificarea factorilor care 
influenţează procesul de integrare a 
absolvenţilor în câmpul muncii.

În unele cazuri este imposibilă 
evitarea completă a unor riscuri, fi-
ind posibil doar reducerea gradului 
de risc până la un anumit nivel. De 
asemenea, este imposibil de a acor-
da în mod egal timp, atenţie şi re-
surse oricărui risc identificat. Din 
aceste considerente, este important 
de a prioritiza riscurile identificate 
în funcţie de nivelul pericolului pe 
care acestea le prezintă.

Actualmente, posibilităţile nor-
mative existente nu permit întot-
deauna realizarea cu succes a atri-
buţiilor de serviciu ce revin poliţiei, 
în special atribuţiile exprimate prin 
ponderea unor riscuri de ordin ge-
neral şi a unor riscuri de ordin pro-
fesional.

Mediul academic susţine iniţiati-
vele factorilor de decizie din cadrul 
poliţiei şi a altor organe de drept 
care vizează înaintarea unor pro-
puneri de perfecţionare a cadrului 
normativ în vederea ajustării unui 
echilibru optim între posibilitatea 
asigurării depline a drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului 
şi necesitatea apelării la instituţia 
unui risc profesional.

În urma discuţiilor, sondajelor 
realizate cu absolvenţii Academiei 
„Ştefan cel Mare”, situaţiile de risc 
constau în următoarele:

Implicarea în alte domenii de 
activitate decât cele în care au fost 
pregătiţi. Este vorba de numirea ab-
solvenţilor Academiei „Ştefan cel 

Mare” în funcţii care nu corespund 
specializării sau domeniului de for-
mare.

Atitudinea indiferentă faţă de 
absolvenţii nou-veniţi din partea 
conducătorilor subdiviziunilor po-
liţieneşti.

La cursurile de perfecţionare 
sunt trimişi repetat unii şi aceiaşi 
audienţi, care au beneficiat de mai 
multe ori de aceleaşi cursuri de in-
struire.

Nu este reglementat strict timpul 
de muncă şi timpul de odihnă.

Pe timpul realizării acţiunilor de 
urmărire penală, în special a măsu-
rilor speciale de investigaţii, nu este 
clar stabilită procedura de suprave-
ghere şi înregistrare audio şi video.

Realizarea unor acţiuni nestan-
darde, care contravin prevederilor 
fişei de post.

Echipamentul, dotarea insufici-
entă sau chiar lipsa acestuia este o 
situaţie care generează probleme 
majore nu numai absolvenţilor, ci şi 
tuturor categoriilor de poliţişti, ur-
mată deseori de victimizarea aces-
tora.

La nivel social, conştiinţa juri-
dică este sub nivel, iar indiferenţa 
populaţiei pune în situaţii dificile 
poliţiştii începători, deseori fiind 
agresaţi public. Totodată, din lipsa 
martorilor sau din cauza unor mar-
tori falşi absolvenţii sunt limitaţi în 
posibilitatea de a-şi apăra drepturile 
în instanţă.

Conflictele cotidiene ce apar pe 
parcursul exercitării atribuţiilor co-
tidiene.

Intenţia tinerilor de a pleca din 
ţară (din spusele absolvenţilor in-
tervievaţi). „În străinătate e mai 
bine...!” – alarmanta convingere 

a multor tineri. Mirajul muncii în 
străinătate afectează aproximativ 
un sfert dintre tinerii profesionişti. 
În general, aceştia consideră că au 
mai multe oportunităţi de a se afir-
ma peste hotare decât în Republica 
Moldova.

Acestea sunt doar o parte ne-
însemnată din aşa-numita listă a 
obstacolelor cu care se confruntă 
studenţii-absolvenţi ai Academiei 
„Ştefan cel Mare”. Realitatea ne de-
monstrează că anual această listă se 
majorează cu riscuri noi, care, din 
păcate, poate continua la nesfârşit. 

Trecerea la risc este justificată 
doar în cazul în care limitele atribu-
ţiilor de serviciu sunt bine conturate 
normativ şi perfect cunoscute de că-
tre factorul de risc, iar protecţia juri-
dică a acestuia este asigurată la ma-
ximum. Realităţile actuale impun 
perfecţionarea metodelor, instru-
mentelor, strategiilor de care dispun 
organele de drept pentru a face faţă 
noilor provocări şi riscurilor cu care 
se confruntă absolvenţii. Astfel, ac-
centul trebuie pus pe euroconformi-
zarea strategiilor de intervenţie, de 
acţiune a acestor organe în procesul 
ocrotirii normelor de drept.

În final, conchidem că cu cât mai 
vulnerabil şi mai expus riscului este 
poliţistul, cu atât mai mică este în-
crederea societăţii în capacitatea 
lui de acţiune pentru menţinerea, 
asigurarea şi restabilirea ordinii şi 
securităţii publice, protecţia drep-
turilor şi a intereselor legitime ale 
persoanei şi comunităţii.

Dr., conf. univ. Alexandru PARENIUC, 
locotenent-colonel de poliţie
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Despre acest Mihai Beregoi pu-
teţi afla multe lucruri interesante, 
unul dintre care este informaţia des-
pre el publicată în revista „VIP Ma-
gazin” nr. 35 din martie 2007. Iată 
doar câteva relatări ale revistei: 

„Gabi Ciubara şi Mihai Beregoi. 
Aşteptând-o pe Gabi...”

„El se numeşte Mihai Beregoi/ 
prietenii îi spun Marcel

Ea – Gabriela Ciubara
El are 33 de ani şi e Balanţă
Ea are 26 de ani şi e Capricorn 
El a absolvit medicina, dar lucrea-

CUNOAŞTEŢI EXPERŢII CARE AU REFORMAT MAI-UL 

Am fost cu toţii martori ai pretinsei reforme a MAI şi a structurilor 
sale desconcentrate. Însă suntem convinşi că mulţi nu ştiu despre sumele fa-
buloase de bani investiţi în acest proces de reformă de către Uniunea Euro-
peană şi gestionaţi cu multă „iscusinţă” de cel care conduce renumita struc-
tură MIAPAC (Susţinerea Guvernului Moldovei în domeniul anticorupţiei, 
reformei MAI, inclusiv a poliţiei şi protecţiei datelor cu caracter personal), 
Mihai Beregoi, medic anesteziolog de profesie, care, alături de alte „somi-
tăţi” , se consideră expert în domeniul reformelor MAI. 

Succesul îndeplinirii misiunilor 
şi angajamentelor repective depin-
de, în exclusivitate, atît de capitalul 
cel mai important al MAI – perso-
nalul poliţienesc, cît şi de prestaţia 
profesională a acestuia, indiferent 
de grad sau poziţie ierarhică.

Astfel, pentru asigurarea cu per-
sonal bine pregătit, în măsură să 
răspundă aşteptărilor şi provocări-
lor comunităţii, se impune o atenţie 
deosebită asupra procesului de se-
lectare şi angajare la funcţii poliţie-
neşti a pretendenţilor.

În acest context, reieşind din 
prevederile Legii RM cu privire la 
poliţie şi statutul poliţistului, art. 
33 pct.2 şi art.39 pct.1c, în funcţiile 
poliţieneşti pot fi numite persoane 
care posedă studiile şi calificările 
corespunzătoare. În realitate însă, 
lucrurile stau altfel. Drept exemplu, 
putem menţiona unele cazuri de 
angajare şi numire în funcţii poli-

ţieneşti a personalului selectat din 
sursă externă, care nu au studii şi 
calificarea specială, cazuri nostime, 
dar în acelaşi timp şi triste.

Aşadar, au fost numiţi în funcţii 
exclusiv poliţieneşti de:

• inspectori ai poliţiei criminale 
au fost numite persoane cu specia-
lizări în inginerie, economie, meca-
nizare, educaţie fizică, pedagogie şi 
management;

• inspectori ai poliţiei rutiere au 
fost numite persoane cu specializări 
în agronomie (fermier), informati-
că, educaţie fizică, medicină veteri-
nară, maşinist excavatorist, psiho-
logie, pedagogie, mecanic feroviar, 
electromecanic;

• ofiţeri operativi de sector au fost 
numite persoane cu specializări în 
inginer autodrumuri, educaţie fizi-
că, agronomie, matematică şi infor-
matică, economie, alimentare publi-
că, standardizare şi metrologie;

• ofiţeri de urmărire penală au 
fost numite persoane cu specializări 
în manager în securitate (universi-
tatea de studii umanistice);

• colaboratori de poliţie în do-
meniul combaterii traficului de per-
soane au fost numite persoane cu 
specializări în inginerie, ingineri şi 
irigaţie, pedagogie;

• colaboratori ai poliţiei de fronti-
eră au fost numte persoane cu speci-
alizări în contabilitate, economie şi 
biologie, etc.

Statistic vorbind, din 100% de 
persoane angajate la funcţii poliţie-
neşti din sursă externă, detaşate apoi 
la cursurile de formare profesională 
iniţială pe un termen de trei luni, 
circa 15% - 35% nu au avut studii şi 
calificările corespunzătoare.

În aceste condiţii, la o prestaţie 
profesională calitativă, exprimată 
prin gradul înalt de linişte şi sigu-
ranţă a cetăţeanului, putem numai 
visa...

Dr., conf. univ. Veaceslav GRATI,
director DDP și M al Academiei „Ştefan 

cel Mare”, colonel de poliție

CAPITALUL UMAN – EŞECURILE ŞI SUCCESELE 
MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Parcursul european al Republicii Moldova pune în faţa MAI promo-
varea propriei sale reforme instituţionale, reformă care ar trebui să fie re-
simţită prin sentimentul de linişte şi siguranţă al cetăţeanului, lipsa fricii de 
a ieşi în stradă, ordine şi siguranţă publică.
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ză ca manager de proiect la PNUD 
Moldova

Ea este cel mai cotat artist make-
up de la noi...

El – brunet cu „inflexiuni” meri-
dionale, genul irezistibil de intelectu-
al misterios după care oftează femeile 
cu gusturi rafinate

Ea – blondă, coborâtă parcă dintr-
un tablou de Veronese... contemporan, 
o frumuseţe dintre acelea care poate fi 
numită oricum, numai banală nu (re-
voltător de frumoasă – mai degrabă)...”.

Acestea sunt doar câteva relatări ale 
revistei „VIP Magazin”, dar pentru a-l 
cunoaşte pe „Marcel” mai bine trebuie 
să luaţi cunoştinţă şi de celelalte titluri 
ale sursei citate: „Mireasă de probă”, 
„Ne ducem la pădure?”, „Nuntă cu 
alai”, „Gusturi comune”, „În nici un 
caz, trădare”, „Mihai, un copil foarte 
dorit” (vezi în detalii revista „VIP Ma-
gazin” nr. 35 din martie 2007). 

După cum este lesne de observat, 
ştie Mihai Beregoi unde se câştigă 
bine banii, mai întâi la PNUD Moldo-
va, iar apoi acolo unde are loc marea 
reformă a MAI. Într-adevăr, pentru a 
reforma acest sector important sunt 
necesare sume impunătoare de bani 
şi, evident, gestionarea „eficientă” a 
lor o poate face doar un anesteziolog 
„iscusit”, care îi va „turmenta”, îna-
inte de toate, pe cei implicaţi în acest 
proces dificil de reformă. Anume aşa 
s-a şi întâmplat. S-au fixat sumele de 

bani necesari pentru reformă (e vor-
ba de milioane de euro), inclusiv cele 
care vor fi achitate experţilor invitaţi 
din afara ţării. Nu vom reflecta toate 
sumele cu care s-a operat în procesul 
reformei, deşi dispunem de astfel de 
informaţii. Exemplificăm doar suma 
de 64 000 euro per expert pentru un 
trimestru de activitate şi cea de 23 000 
euro – pentru o curiculă de instruire 
scrisă pe câteva pagini. Este oare nor-
mal stabilirea unor asemenea tarife 
într-o ţară atât de săracă ca a noastră? 

Iată şi un exemplu de persona-
litate-expert – Daniel Barbu, care 
munceşte încă de pe vremea lui 
Ceauşescu, fiind ex-angajat în do-
meniul resurselor umane în cadrul 
Ministerului Apărării al României. 
Nu e cazul să-l uităm şi pe cel ce a 
condus nemijlocit reforma MAI, 
Serghei Diaconu, care, pe lângă 
funcţia de viceministru al MAI, este 
şi şef al centrului de reformă a in-
stituţiei vizate. Acesta, la rândul său, 
se pricepe şi el de minune ce trebuie 
să facă cu banii destinaţi reformei 
structurii pe care o reprezintă. 

Aici e cazul să amintim cititoru-
lui şi despre anul 2010, când o reţea 
de experţi europeni, inclusiv exper-
tul care acorda asistenţă MAI-ului, 
au fost depistaţi într-o reţea de pe-
dofilie şi extrădaţi din ţară fără ca 
aceştia să fie atraşi la răspundere. E 
o tâmpenie de nemaipomenit pen-

tru Republica Moldova, unde ase-
menea fenomene sunt o raritate.

Oare chiar nu se găsesc în ţara 
noastră specialişti cu experienţă în 
activitatea poliţiei care să ne ghideze 
reforma? Credem că asemenea per-
soane sunt multe, dar în acest caz 
probabil că nu ar fi posibilă „gestio-
narea eficientă” cu efecte „anestezi-
ologice” a banilor pentru reformă.

Din păcate, în luna martie 2013 re-
forma MAI a fost implementată fără a 
se ţine cont de prevederile Concepţiei 
de reformare a MAI şi a structurilor 
subordonate şi desconcentrate ale aces-
tuia, adoptată la data de 06.12.2010 prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1109, astfel 
fiind depăşite atribuţiile de serviciu din 
partea factorilor de decizie responsa-
bili de reformă şi periclitată la maxim 
capacitatea subdiviziunilor MAI de a 
menţine ordinea publică şi de a asigura 
securitatea cetăţenilor. Iar finalul refor-
mei... l-am sesizat cu toţii – nivel înalt 
de criminalitate, ordine şi securitate pu-
blică afectată, diferite abuzuri din partea 
conducătorilor MAI (redirecţionarea 
ilicită a bugetului MAI în alte domenii 
şi structuri, ordine ilegale şi alte abuzuri 
de acest gen) etc.

În final, cum credeţi, ce se va în-
tâmpla dacă, conform aceluiaşi sce-
nariu ca şi în cazul reformei MAI, 
s-ar proceda şi cu Ministerul Sănă-
tăţii, adică cineva din poliţie va re-
aliza după bunul său plac reforma 
sectorului respectiv?

AI NOŞTRI LA PARIS ÎNVAŢĂ... (VIZIUNI ASUPRA INTERVIULUI 
ACORDAT DE CĂTRE VICEMINISTRUL DE INTERNE SERGHEI DIACONU 

PORTALULUI DE ŞTIRI „UNIMEDIA”)
Dl Diaconu vine în calitate de 

expert şi crede prin definiţie că mu-
ritorii de rând nu sunt, în mod nor-
mal, în postura de a evalua corecti-
tudinea informaţiei primite.

Analizând, în momentele de 
„după” interviu, avem multe să-i re-
proşăm totuşi, cu toate că se observă 
lesne o corelaţie între interlocutori.

F iecăruia dintre noi i s-a întâmplat să se pregătească intens în calitate 
de emiţător al unui mesaj, să-şi îndeplinească bine rolul, dar să nu fie înţeles 
aşa cum ar fi dorit de audienţă.

Dl viceministru al MAI Serghei Diaconu, „format în Europa”, cunoaşte 
cele cinci baze ale puterii sau influenţei în comunicare şi îşi atribuie cel mai 
înalt grad de prestigiu şi credibilitate.
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Confruntarea presupune verifica-
rea spuselor. Cine să le compare, în 
cazul în care viceministrul ştie exact 
ce trebuie să facă având în spate o ex-
perienţă vastă în domeniu. La sigur, a 
consulta este mai bine decât a executa, 
remunerarea fiind pe măsură, căci re-
uşeşte „participarea” la lucrul a două/
trei comisii pe zi, şi „dovedeşte” să 
primească „consultări” pe facebook. 
Ce să zici? A zis-o bine Eminescu: 

„Ai noştri tineri la Paris învaţă
La gât cravată cum să lege nodul,
Ş-apoi ne vin de fericesc norodul
Cu chipul lor isteţ...”
Dl Diaconu este profund preocu-

pat de educaţia poliţiştilor. „Foarte 
deseori” ar fi bine ca în trei sau şase 
luni de zile angajaţii să fie „antre-
naţi” la Academie şi să mai cunoas-
că bine legislaţia în vigoare. Proba-
bil că l-a citit pe Camus.

Frumoasă expresie, dle vicemi-
nistru „nouă ne trebuie” (cui?), co-
rect ar fi „societatea are nevoie”. Nu 
asta contează. Principalul, „nici un 
şef nu are acces la indicarea poliţiş-
tilor” ce trebuie să facă şi cum tre-
buie să facă. Dar tot ei „şefii” ştiu „a 
produce nişte previziuni” pentru a 
atinge „obiective realizabile şi mă-
surabile”; la sigur S. Diaconu a fo-
losit expresia „după mine” în sensul 
„dacă ar depinde de mine”.

La noi realizarea oricărei acţiuni 
depinde de îndeplinirea unei/unor 
condiţii.

Poliţia trebuie, în opinia dlui 

Diaconu, „să producă servicii de 
calitate” şi „să fundamenteze succe-
se”. Dar este aşa cum „se primeşte 
la moment”. După reformă măcar 
potopul. Responsabilii de reformă 
„produc previziuni” şi „planificări 
de viitor”. La moment sărmanului 
poliţist nu-i rămâne decât „să i se 
facă o mustrare aspră”, pentru că 
orice reformă „creează impedimen-
te şi inconvenienţe”. Este o „greşea-
lă potenţială” de „a vorbi cu omul 
pe limbajul banilor”, „un parteneri-
at privat este cel mai simplu”.

Nu ne rămâne nouă, cetăţenilor, 
să „dărâmăm aceşti stâlpi şi piloni” 
(sunt sinonime dle Diaconu) pe care 
doriţi să construiţi un palat de nisip.

„Dragă” (vocabularul familiar al 
domnului în cauză ne-a surprins) 
Serghei Diaconu, strategiile şi con-
ceptele sau concepţiile (confuziile 
dvs frecvente derutează) nu se dez-
văluie, ci se fac publice.

Iar tirada incoerentă pe care aţi 
tras-o la ideea „poliţia în transport” 
şi „poliţia rutieră fiind anahro-
nă este, există în altă formă versa-
tă” ne-a demonstrat anacronismul 
limbajului dvs şi sub nivelul de cu-
noaştere a limbii române sau poate 
tindeţi să faceţi vreo reformă şi în 
lexicologia limbii române?

Da, şi am mai vrea să vă între-
băm de ce aţi scos oamenii din mi-
nister „afară”, aţi „redus dramatic 
numărul şefilor”? Ar fi trebuit să 
iasă singuri în urma „remanierilor”, 

„remodelărilor” a căror „creator” şi 
„consultant” sunteţi.

Noi, angajaţii Academiei, vom 
ieşi în stradă la protest dacă nu vă 
asumaţi responsabilitatea pentru 
ceea ce faceţi: „se face evaluarea Aca-
demiei, competenţele să le vedem, să 
le întărim capacităţile de pregătire a 
viitorilor ofiţeri şi subofiţeri”, asta ar 
însemna şi „crearea a nişte centre de 
pregătire a subofiţerilor”? 

Cât de ascuns vă prezentaţi public 
intenţiile, planurile strategice de li-
chidare a Academiei? E nedemn de o 
persoană cu aşa „post” şi cu aşa studii.

Insistaţi, negociaţi cu China, cu 
alte „entităţi”, „Etiopia”, iar respon-
sabilitatea funcţionalităţii „metamor-
fozelor” o atribuiţi altor instituţii.

Ne-am dori mult să avem un po-
liţist onest, integru, bine educat, bine 
dotat, care să cunoască exact legislaţia, 
atribuţiile şi drepturile cetăţenilor. Dar 
oare toate aceste abilităţi pot fi cultiva-
te, dezvoltate printr-un sistem simplu 
de training-uri? Training-ul poate avea 
diferite paradigme. Sperăm că nu vă 
referiţi la prima – dresare.

Subscriem, poliţistul trebuie să 
fie aproape de cetăţean şi să „etale-
ze” (a etala – a expune ceva pentru 
a fi admirat) cele mai bune calităţi.

Nicolae OBREJA,
Zinaida CHILIMCIUC,

Ina BALAN,
Diana CEBOTARI

COMENTARII DE ORDIN JURIDIC PE MARGINEA INTERVIULUI 
ACORDAT DE CĂTRE VICEMINISTRUL DE INTERNE SERGHEI DIACONU 

PORTALULUI DE ŞTIRI „UNIMEDIA”
1. Dl Diaconu a declarat că a 

fost contactat de către demnitari de 
stat spre a influenţa anumite decizii.

Deşi dl viceministru a recunoscut 
că nu a dat curs acestor rugăminţi 
sau cereri, punctând asupra onesti-

tăţii şi corectitudinii de care trebuie 
să dea dovadă un funcţionar la exer-
citarea funcţiilor de serviciu, consi-
derăm că declaraţia făcută de către 
sus-numit prezumă anumite încăl-
cări ale normelor legale privitoare 

la integritatea funcţionarului MAI. 
Potrivit art. 26 lit. k) al Legii cu pri-
vire la activitatea poliţiei şi statutul 
poliţistului, poliţistul este obligat să 
informeze pe şeful ierarhic superior şi 
autorităţile competente cu privire la 
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fără consultarea specialiştilor cu ex-
perienţe poliţieneşti şi, nu în ultimă 
instanţă, cu consultarea societăţii 
civile.

3. Printre declaraţiile făcute de 
dl Diaconu figurează următoare-
le: persoana care nu achită la timp 
amenda contravenţională pentru 
comiterea unei contravenţii rutiere 
va fi supusă unor penalităţi. 

În general, amenda penală şi cea 
contravenţională constituie pedepse 
pecuniare, care nu presupun achita-
rea unor penalităţi pentru neachita-
rea la timp a acesteia. La baza unui 
asemenea concept legislativ stă ideea 
după care nu orice cetăţean este în 
putinţă materială de a achita amen-
dă, fapt pentru care, în anumite ca-
zuri, este instituit mecanismul înlo-
cuirii acesteia cu o altă pedeapsă. 

4. Un subiect deosebit de actual 
ce a fost punctat de către prezen-
tatoare l-a constituit modul în care 
cetăţenii din stânga Nistrului (regi-
unea transnistreană) urmează să fie 
traşi la răspundere pentru încălcă-
rile circulaţiei rutiere depistate prin 
monitorizarea video. 

Răspunsul la această întrebare 
a fost extrem de evaziv, astfel în-
cât dl Diaconu nu a putut să ofere 
o soluţie clară, care ar corespunde 
reglementărilor în vigoare şi care 
ar permite ca cetăţenii din stânga 
Nistrului să resimtă efectele răspun-
derii juridice (contravenţionale), în 
egală măsură cu ceilalţi cetăţeni ai 
Republicii Moldova. Cu siguranţă 
că un poliţist de rând nici pe de par-
te nu a înţeles cum să acţioneze în 
urma comentariilor făcute de către 
înaltul demnitar, care deţine funcţia 
de viceministru al MAI. Cum poate 
oare un poliţist de rând să comenteze 
asemenea situaţii? Oare strategiile şi 
politicile concepute cu atâta abilita-
te de către înaltul funcţionar nu au 
reflectat soluţionarea acestor situaţii 
speciale? O persoană care pune atât 
de mult accentul pe educaţia poli-
ţiştilor a dat dovadă de incapacitate 
juridică de a explica anumite aspecte 

simpliste, care ar reflecta temeiul ju-
ridic de tragere la răspunderea con-
travenţională a acestor persoane. 

5. Dl Diaconu afirmă că terme-
nul de 72 de ore curge din momen-
tul când persoana care se presupune 
că a condus mijlocul de transport a 
primit la mână scrisoarea privind 
comiterea contravenţiei.

Considerăm că nu este corect să 
afirmi că o persoană care este pro-
prietarul unui mijloc de transport, 
surprins de o cameră video a siste-
mului de monitorizare, şi a primit 
prin poştă o înştiinţare despre im-
plicarea automobilului său într-o 
contravenţie să meargă şi să plăteas-
că o amendă din mai multe consi-
derente. 

În primul rând, mijlocul de 
transport poate fi transmis unei alte 
persoane prin procură, mandat etc. 

În al doilea rând, există princi-
piul prezumţiei nevinovăţiei prevă-
zut de art. 21 din Constituţia RM 
„Orice persoană acuzată de un de-
lict este prezumată nevinovată până 
când vinovăţia sa va fi dovedită în 
mod legal, în cursul unui proces ju-
diciar public, în cadrul căruia i s-au 
asigurat toate garanţiile necesare 
apărării sale”, precum şi de art. 375 
alin. 1 Cod contravenţional „Persoa-
na acuzată de săvârşirea unei contra-
venţii se consideră nevinovată atâta 
timp cât vinovăţia sa nu este dovedită 
în conformitate cu Codul contraven-
ţional” şi alin. (2) „Concluziile des-
pre vinovăţia persoanei în săvârşirea 
contravenţiei nu pot fi întemeiate pe 
presupuneri. Toate dubiile în proba-
rea învinuirii care nu pot fi înlăturate 
în condiţiile prezentului cod se inter-
pretează în favoarea persoanei în a 
cărei privinţă a fost pornit procesul 
contravenţional”.

În al treilea rând, conform art. 34 
alin. (3) Cod contravenţional, „con-
travenientul este în drept să achite 
jumătate din amenda stabilită dacă o 
plăteşte în cel mult 72 de ore din mo-
mentul stabilirii ei”, dar nu din mo-
mentul când a primit „pe mână sesi-

faptele de corupţie de care a luat cu-
noştinţă, săvârşite de alte persoane, 
inclusiv de poliţişti. Or, un funcţio-
nar de un asemenea rang trebuie să 
fie un exemplu demn de urmat pen-
tru ceilalţi angajaţi ai MAI, mai ales 
atunci când susţine că personal a 
pledat pentru aceste politici de inte-
gritate. Prin urmare, potrivit acestor 
reglementări imperative, sus-numi-
tul trebuia să sesizeze organele com-
petente despre persoanele care au 
încercat să comită acte de corupţie 
în privinţa sa, şi de ce nu, să aducă şi 
la cunoştinţa publicului acest lucru.

2. Printre nereuşitele reformei 
MAI a fost invocată ineficienţa şi 
imposibilitatea asigurării la mo-
ment de către organele poliţieneşti 
a ordinii publice. Ca argument s-a 
învederat eficienţa reformei în do-
meniul securităţii rutiere. 

Este bine ştiut că existenţa unui 
stat democratic se bazează pe asigu-
rarea odinii publice şi prin aceasta 
a securităţii şi siguranţei cetăţenilor. 
Respectiv, asigurarea ordinii publi-
ce trebuia să figureze în obiectivele 
prioritare ale „reformatorilor” şi 
să fie un deziderat indispensabil al 
acestui demers. De fapt, siguranţa 
persoanelor şi asigurarea drepturi-
lor acestora constituie o prioritate 
constantă a statelor. Studiind sta-
tistica de evoluţie a criminalităţii 
putem observa că infracţionalitatea, 
mai ales cea violentă din mediul ru-
ral, unde se doreşte o prezenţă mai 
activă a poliţistului, este în continuă 
creştere. Or, nu poate fi sacrificată 
siguranţa persoanei (viaţa, sănăta-
tea, libertatea etc.) în schimbul re-
alizării altor obiective şi beneficii, 
precum ar fi asigurarea siguranţei 
rutiere. De fapt, şi în această direc-
ţie sunt prezente multiple carenţe, 
ca mărturie fiind accidentele rutie-
re răsunătoare produse la începutul 
anului curent. Dintr-o asemenea 
perspectivă, politica de reformare a 
MAI a fost concepută în baza unor 
perceperi subiective a realităţilor, 
cu iz de incompetenţă profesională, 
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zarea”- vorba domnului Diaconu.
6. Sunt lipsite de temeiuri nor-

mative afirmaţiile, precum că „ce-
tăţenii cu automobile înmatriculate 
în alte state vor fi înştiinţaţi de Poli-
ţia de frontieră despre existenţa unei 
amenzi neachitate pe teritoriul RM 
şi la neachitarea ei li se va pune in-
terdicţia de a intra în RM sau data 
viitoare când vor fi prinşi, vor fi duşi 
la parcarea cu plată până la achita-
rea amenzii, iar referitor la maşinile 
înmatriculate în Transnistria, dacă 
amenda nu va fi achitată, la o ur-
mătoare stopare vor fi impuşi să o 
plătească atunci când vor fi opriţi în 
trafic”.

Astfel, Codul de executare nu 
prevede măsuri ce ar asigura exe-
cutarea obligaţiei, în cazul de faţă – 
asigurarea executării silite a sancţi-
unii contravenţionale sub formă de 
amendă şi interdicţia de a intra în 
Republica Moldova. De asemenea, 
art. 439 al Codului contravenţional 
prevede expres cazurile când mij-
locul de transport poate fi reţinut şi 
adus la parcarea specială: a) condu-
cătorul vehiculului a fost înlăturat 
de la conducere, iar vehiculul nu 
poate fi predat proprietarului, po-
sesorului sau reprezentantului lor 
(de exemplu, conducătorul se află în 
stare de ebrietate); b) staţionarea ve-
hiculului într-un anumit loc poate 
genera un pericol iminent pentru 
interesul public (de exemplu, vehicu-
lul este staţionat pe o stradă pe care 
urmează să se deplaseze o delegaţie 
oficială; c) vehiculul a fost lăsat într-
un loc interzis pentru parcare. 

Iar în conformitate cu pct. 125 
al Regulamentului circulaţiei rutie-
re, vehiculul este reţinut şi adus la 
parcarea specială, pentru a interzi-
ce exploatarea acestuia, în cazul în 
care: a) nu este înmatriculat în mo-
dul stabilit; b) numărul de identifi-
care a şasiului, caroseriei, cadrului 
sau a motorului este reimprimat 
prin poansonare ori acesta nu co-
respunde celui înscris în certificatul 
de înmatriculare; c) lipseşte placa cu 

numărul de înmatriculare sau acesta 
nu corespunde celui înscris în certi-
ficatul de înmatriculare.

Prin urmare, pentru a putea fi re-
ţinut mijlocul de transport cu ulte-
rioara plasare a acestuia la parcarea 
specială, ca măsură de asigurare a 
executării sancţiunii contravenţio-
nale sub formă de  amendă, este ne-
cesară existenţa unei hotărâri a in-
stanţei de judecată, însoţită de un ti-
tlu executoriu în vederea executării 
acestei sancţiuni, fiind necesară in-
tervenţia executorului judecătoresc 
care va intenta o procedură de exe-
cutare silită. Doar în baza încheierii 
executorului judecătoresc, pentru a 
asigura executarea silită a obligaţiei, 
mijlocul de transport al debitorului 
va putea fi dat în căutare şi respec-
tiv la prima stopare şi verificare va 
putea fi reţinut şi plasat la parcarea 
specială.

Referitor la vehiculele înmatri-
culate în Transnistria, conducătorii 
acestora nu vor putea fi obligaţi să 
achite amenda necondiţionat la o 
eventuală stopare ulterioară, până 
când în privinţa acestora nu va exis-
ta o hotărâre a instanţei de judeca-
tă, însoţită de un titlu executoriu în 
vederea executării acestei sancţiuni 
cu amendă, respectiv cu respectarea 
procedurii de executare silită con-
form prevederilor Codului de exe-
cutare al Republicii Moldova.

7.  La afirmaţiile viceministru-
lui precum că după implementarea 
reformei MAI s-a redus dramatic 
numărul şefilor, considerăm că re-
ducerea adjuncţilor subdiviziunilor 
(1 adjunct) încă nu înseamnă redu-
cerea şefilor. Sunt o sumedenie de 
direcţii din cadrul inspectoratelor, 
care, la rândul lor, se divizează struc-
tural în servicii, secţii etc. Deseori se 
dublează competenţele din cadrul 
anumitor direcţii ale MAI şi cele din 
cadrul inspectoratelor. Era suficient 
să fie secţii. Anume asta în sensul 
deplin ar însemna reducerea şefilor.

În ceea ce priveşte lupta cu co-
rupţia, aceasta nu se face prin re-

ducerea masivă a angajaţilor unei 
subdiviziuni. „Curăţenia de cadre” 
în Direcţia Poliţiei Rutiere ca meto-
dă de combatere a corupţiei încă nu 
înseamnă prevenirea ei totală. Nu 
poate fi demis un angajat pentru o 
presupunere anumită, fapta trebuie 
demonstrată.

8. „Trebuie să fie întărite capaci-
tăţile de pregătire a viitorilor ofiţeri 
şi subofiţeri de poliţie în cadrul Aca-
demiei „Ştefan cel Mare” ca obiectiv 
de reformare a instituţiei”; „trebuie 
create Centre de pregătire a subofi-
ţerilor, pentru că la capitolul „subo-
fiţeri” stăm mai prost”.

Considerăm că Academia, fiind 
o instituţie prestigioasă cu tradiţii 
de învăţământ universitar şi postu-
niversitar, nu are nevoie de întărire 
a capacităţilor de pregătire. Iar dacă 
ar apărea o astfel de necesitate, ar fi 
o prerogativă exclusivă a instituţiei. 
Pentru aceasta sunt create şi func-
ţionează un şir de subdiviziuni în 
cadrul Academiei, cum ar fi Centrul 
proiectare didactică, coordonare 
şi management al calităţii, Senatul 
universitar etc.

În ceea ce priveşte necesitatea 
creării unui centru integrat de pre-
gătire a subofiţerilor, menţionăm 
că în cadrul Academiei există o 
subdiviziune specializată – Depar-
tamentul dezvoltare profesională şi 
managerială, care este responsabil 
anume de pregătirea iniţială şi per-
fecţionarea cadrelor de subofiţeri şi 
ofiţeri. Totodată, unele impedimen-
te au fost create şi graţie reformelor 
promovate de dl Diaconu, în urma 
cărora a fost lichidat Colegiului de 
poliţie, care pregătea subofiţeri ca-
lificaţi pentru subdiviziunile poliţi-
eneşti.

Dr., conf. univ. Marian GHERMAN,
Dr., conf. univ. Alexandru PARENIUC,

Dr., conf. univ.Alexandru ZOSIM,
Roman STARASCIUC
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PSEUDOMANUAL RECOMANDAT DE EXPERŢI:
„PENTRU CURSUL CU PRIVIRE LA INSTRUMENTELE CONDUCERII EFICIENTE”

Pe parcursul mai multor ani, personalul ştiinţifico-didactic al Aca-
demiei „Ștefan cel Mare” a desfăşurat o muncă de pionierat la elaborarea 
manualelor şi a materialelor didactice autohtone de drept penal, procedură 
penală, criminalistică, drept execuţional-penal, criminologie, activitate spe-
cială de investigaţii, teorie generală a dreptului, drept constituţional, drept 
administrativ, drept financiar, drept bancar, drept civil, dreptul mediului 
etc., care sunt utilizate în domeniul instruirii universitare şi cercetării nu 
doar în cadrul Academiei, ci şi în alte instituţii de învăţământ.

Odată cu începerea procedurii 
de reformare a Ministerului de In-
terne şi a subdiviziunilor sale sub-
ordonate, au intervenit o serie de 
propuneri din partea diferitor pse-
udoexperţi de a consulta persona-
lul ştiinţifico-didactic al Academiei 
„Ştefan cel Mare” în pregătirea ca-
drelor poliţieneşti şi în elaborarea 

curiculelor şi cursu-
rilor de instruire în 
diverse domenii. Nu 
o să descriem foarte 
detaliat toate aceste 
aspecte, ci vom în-
cerca să punem la 
dispoziţia cititorilor 
câteva extrase din-
tr-un asemenea ma-
nual, iar concluziile 
credem că le poate 
trage chiar şi un co-
pil care nu are capa-
citatea de a înţelege 
multe lucruri.
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Am devenit pe dată curios: ce 
prezintă acest ordin, cine s-a mai 
învrednicit de asemenea distincţie 
în Republica Moldova şi în spaţiul 
european? În R. Moldova, cu un 
asemenea ordin, a mai fost decorat 
şi preşedintele Academiei de Ştiinţe, 
academicianul Gh. Duca.

Spre marea mea mirare, nu am 
găsit nicăieri notorietăţi din dome-
niul știinţei decorate cu un asemenea 
ordin, care nu are nimic în comun 
cu prestegioasa Universitate „Ox-
ford”. Examinând în amănunţime 
subiectul respectiv, am tras urmă-
toarele concluzii: 

• deţinătorii acestui ordin au 
căzut pradă unor escroci, deoarece 
această distincţie poate fi procurată 
de la asociaţia în cauză, care este cu 

ORDINUL „SOCRATE”

Un eveniment important a avut loc în luna noiembrie 2014 în capi-
tală. Rectorul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Veaceslav 
Manolachi, a primit Ordinul „Socrate”, o distincţie internaţională, oferită 
de Asociaţia internaţională „Socrate ” din Oxford, Anglia. Manolachi a fost 
invitat la Oxford, la ceremonia de decernare, însă nu a putut merge, de aceea 
la Chişinpu au venit doup reprezentante din Ucraina ale organizaţiei brita-
nice. (http://protv.md/stiri/sport/rectorul-universitatii-de-stat-de-educatie-
fizica-si-sport-veaceslav---769401.html). 

desăvârșire străină de sectorul pu-
blic;

• poate că persoanele sus-
menţionate sunt, nici mai mult, nici 
mai puţin decât niște obscuri colec-
ţionari de diferite distincţii, feno-
men specific epocii brejneviste;

• fie că cineva, a hotărât, păs-
trând anonimatul, să ofere cadouri 

persoanelor respective 
pentru a le încuraja în 
activitatea lor de „sa-
vant”...

Paradoxal este fap-
tul că unele instituţii 
de învăţământ, fără a fi  
evaluate, pot să-şi pro-
cure decoraţia „Calita-
te europeană”. 

Pentru o plată su-
plimentară de vreo 

câteva sute de euro poţi deveni şi  
„Cavaler al știinţei”. 

După ceremonia de decernare, 
potrivit obiceiului, toţi dansează 
vals. 

Col. red.
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În cutia poştală a Academiei 
„Ştefan cel Mare” a parvenit o scri-
soare prin care suntem întrebaţi 
despre legalitatea organizării cursu-
lui 0 (zero) de studii în universităţi 
şi dacă Academia admite persoane 
la studii prin asemenea modalitate.

Nu există noţiune de anul 0 de 
studii în facultăţi. Persoanele care 
nu au susţinut BAC-ul nu pot fi în-

ADMITEREA LA STUDII FĂRĂ BAC
matriculate în universităţi sub nici 
o formă. Admiterea acestora con-
tra plată la studii, cu condiţia că în 
următorul an vor susţine BAC-ul, 
constituie o escrocherie din partea 
instituţiilor care practică asemenea 
activităţi, iar unele persoane folo-
sesc acest fapt pentru a se eschiva 
de la executarea serviciului militar 
în termen.

Din informaţia de care dispu-
nem, Ministerul Educaţiei nu ac-
ceptă asemenea practici, însă nu au 
fost observate măsuri de contracara-
re a fenomenului. 

Într-una din zilele lui decem-
brie am mers la minister pentru a 
soluţiona unele chestiuni ce ţin de 
calculul pensiei. Am observat mari 
schimbări în anturaj. Prima im-
presie a fost faptul că nimic nu-mi 
spunea că mă aflu în incinta unui 
minister de forţă. În primul rând nu 

MĂRTURIILE UNUI VETERAN AL MAI
am zărit nici o persoană să poarte 
uniformă. 

Dar cel mai plăcut am fost sur-
prins de mulţimea domnişoarelor 
angajate, care se întrec la adâncimea 
decolteurilor şi scurtarea fustelor, 
elemente care se combină bine cu 
tablourile abstracte de pe pereţi...

SPUNEŢI-MI, VĂ ROG…
Fiind absolvent al Facultăţii de 

drept din cadrul ULIM-ului, am fost 
numit în funcţie de şef de post, mi 
s-a acordat gradul special de locote-
nent de poliţie şi am fost trimis la 
cursuri de pregătire iniţială. Am luat 

cunoştinţă de fişa de post, iar acolo e 
scris gradul special maior de poliţie. 
Am cerut Serviciului resurse uma-
ne din Inspectorat să mi se acorde 
gradul conform funcţiei deţinu-
te, însă toţi au rîs de mine. Atunci 

am întrebat de ce 
domnului Serghei 
Diaconu, la anga-
jare, i s-a acordat 
gradul special de 
colonel de poliţie 
la angajare şi de ce 
nu a fost trimis la 
pregătirea iniţială 
de trei luni de zile. 
Şefii mei nu au 
avut răspuns, dar 
mi s-a dat un sfat: 
să nu mă com-
par cu asemenea 

personalităţi notorii… Există oare 
discriminare în cazul dat? Recent, 
am aflat că domnul cu care am fost 
angajaţi concomitent în poliţie, deja 
a fost decorat şi cu distincţii de stat 
pentru reformarea poliţiei. În ce mă 
privește, nu s-a schimbat nimic: tot 
locotenent am rămas, acelaşi salariu 
mizerabil, aceiaşi scandalagii, ace-
leaşi genuri de furturi, care devin pe 
zi ce trece mai multe şi aceleaşi pro-
bleme: dacă nu am transport cum 
să-l găsesc, dacă îl găsesc de unde 
iau combustibil, ori care dintre li-
derii locali, subordonaţi celor „mai 
generali” o să mă trimită undeva de-
parte...

Col. red.
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Adevăraţii patrioţi s-au încadrat 
cu miile pentru a apăra integritatea 
teritorială a tânărului stat indepen-
dent Republica Moldova contra ban-
delor separatiste din Transnistria. 
Deşi a fost posibilă stoparea lor în 

preajma Nistrului, totuşi aceasta nu 
s-a întâmplat din cauza diferenţei 
mare de forţe, separatiştii fiind susţi-
nuţi în mare măsură de către forţele 
imperiale ale Rusiei. Paradoxal este 
că astăzi Federaţia Rusă contracarea-
ză dur separatismul pe teritoriul său, 
promovând totodată acest fenomen 
în alte state sau regiuni ale statelor pe 
care încearcă vehement să le 
domine.

În urma conflictului ar-
mat din 1992, Republica 
Moldova a primit o lovitură 
politică, militară şi morală 
în faţa rebeliunii antistatale 
din Transnistria. O expresie 
politică a acestei acţiuni a 
constituit Acordul cu privire 
la principiile reglementării 
paşnice a conflictului armat 
din zona transnistreană a Re-

2 MARTIE 1992 – O FILĂ DRAMATICĂ A POPORULUI NOSTRU 
ŞI A POLIŢIEI NAŢIONALE 

Una din cele mai întunecate pagini ale istoriei naţionale, care re-
latează evenimentele tragice din primăvara anului 1992, s-a dovedit a fi 
şi una din paginile cernite ale poliţiei naţionale. Nu este pentru nimeni o 
noutate faptul că în conflictul de pe Nistru primii au fost antrenaţi poli-
ţiştii, dintre care 89 şi-au jertfit viaţa, ceilalţi suferind leziuni corporale 
grave, plătind cu ce este mai scump: viaţa şi sănătatea pentru integrita-
tea teritorială a ţării. Anul acesta vom consemna 23 de ani de începutul 
războiului de pe Nistru.

publicii Moldova, semnat la 21 iu-
lie 1992 la Moscova de preşedintele 
Moldovei Mircea Snegur şi preşe-
dintele Federaţiei Ruse Boris Elţin. 
Însuşi faptul că încetarea conflictu-
lui armat a fost obţinută prin sem-

narea unui acord cu Fede-
raţia Rusă, vorbeşte des-
pre faptul că Rusia avea 
suficiente resurse în peri-
oada disensiunilor pentru 
a nu admite escaladarea 
acestora într-un conflict 
armat, soldat cu pierderi 
a sute de vieţi omeneşti 
din ambele părţi. Docu-
mentul însă a fost semnat 
numai după ce regimul 
separatist, cu implicarea 

deschisă a trupelor Armatei a 14-a, 
aflate de la 1 aprilie 1992 în subor-
donarea Federaţiei Ruse, a obţinut 
prin șantaj şi a stabilit controlul de-
plin asupra a 12% din teritoriul lui.

Odată cu pierderea controlului 
efectiv în acest teritoriu, autorităţile 
constituţionale ale Republicii Moldo-
va nu au fost în stare să înregistreze 

eforturi concentrate, respectiv succese 
vizibile în vederea apărării drepturilor 
fundamentale ale omului, inclusiv a 
libertăţii şi siguranţei persoanei. Trep-
tat, acestea au declinat practic orice 
responsabilitate pentru situaţia cetă-
ţenilor din regiunea transnistreană, 
promovând o politică inconsecventă 
şi incoerentă atât la nivel naţional, cât 
şi internaţional.

Din 1991 siguranţa persoanei a 
devenit o problemă extrem de seri-
oasă pentru regiunea transnistrea-
nă. Structurile ilegale de la Tiraspol 
nu au încetat practic să exercite pre-
siuni fizice şi psihice asupra per-
soanelor cu alte viziuni, chemând 
deschis populaţia să se răfuiască cu 
cei care se opuneau impunerii regi-
mului ilegal şi străin. Iar în perioa-
da conflictului de pe Nistru, au avut 
loc numeroase cazuri de încălcare 
a normelor dreptului internaţional 
umanitar: împiedicarea de a acorda 
ajutor medical persoanelor rănite, 
de a identifica persoanele pierdute 
fără urmă etc. De atunci şi până în 
momentul de faţă liderii separatişti 
propagă insistent antiromânismul, 
lichidând practic toate şcolile şi alte 
instituţii de învăţământ cu predare 
în limba română şi înjosind cetăţe-
nii care comunică în această limbă 
şi scriu cu grafia latină.

Cazurile de răpire şi extermina-
re au continuat şi după semnarea 
Acordului moldo-rus de încetare a 
focului şi transmiterea deplinelor 

împuterniciri structurilor de 
menţinere a păcii. Agresivi-
tatea forţelor şi structurilor 
din regiune a creat de la bun 
început şi a menţinut perma-
nent o atmosferă în societate 
bazată pe frică, astfel încât 
nimeni să nu se poată simţi 
în siguranţă dacă are alte vi-
ziuni şi opinii decât propa-
ganda locală asupra viitoru-
lui statut al regiunii.
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Şi astăzi regiunea transnistrea-
nă continuă să fie una dintre zonele 
off-shore, prin intermediul căreia 
se săvârşesc acţiuni de contrabandă 
în proporţii considerabile şi se spală 
sume enorme de bani. Regiunea sepa-
ratistă din cadrul Republicii Moldova 
este un paradis pentru contrabandă 
de tot felul – de la alimente şi medi-
camente falsificate la droguri din ţă-
rile asiatice, tutun, alcool, ţigări etc. 
În ceea ce priveşte organele de drept 
constituţionale, acestea nu au acces pe 
teritoriul transnistrean, având chiar şi 
interdicţia categorică a forţelor sepa-
ratiste de a intra în sectorul controlat 
totalmente de către acestea.

În concluzie, constatăm că pro-
blema transnistreană, nereglementa-
tă după aproximativ două decenii de 
la declanşarea conflictului armat de 

pe Nistru, constituie 
un risc major de secu-
ritate la frontiera esti-
că a comunităţii euro-
pene şi euroatlantice. 
Din această perspecti-
vă, soluţionarea con-
flictului transnistrean 
şi restabilirea integri-
tăţii teritoriale a Re-
publicii Moldova sunt 
e s e n -
ţ i a l e 
pentru 

asigurarea unui cli-
mat stabil în vecinăta-
tea Uniunii Europene 
şi a blocului NATO.

Totodată, soluţio-
narea problemei cri-
minalităţii transfron-
taliere şi transnaţiona-
le implică inevitabil o 
dimensiune politico-
militară şi economică. 
Imperativul indicat este determinat 
de zona transnistreană necontrola-
tă de autorităţi, care s-a transformat 
într-un focar de criminalitate. Aceas-
tă zonă neagră constituie, de fapt, un 
factor esenţial ce alimentează crimi-
nalitatea transnaţională.

Din păcate, nici reformele care 
au avut loc în Ministerul Afacerilor 
Interne nu au soluţionat problemele 

menţionate, în special cele care se re-
feră la imposibilitatea implicării sub-
diviziunilor poliţieneşti în asigurarea 
ordinii de drept, combaterea infrac-
ţionalităţii şi a altor încălcări de lege 
comise în regiunea transnistresnă. 

În final, aducem sincere mulţumiri 
celor  care au răspuns apelului și s-au 
mobilizat să-și apere ţara. Fără acest act 
de patriotism pierderile ar fi fost drama-
tice. Ne exprimăm respectul faţă de ru-

dele și apropiaţii celor care și-au pierdut 
viaţa în timpul războiului de pe Nistru. 

Academia „Ștefan cel Mare” nu 
uită eroii căzuţi în acest război în-
matriculînd anual, fără concurs, co-
pii acestora.

Dr., conf. univ. Iurie LARII, 
membru „ACAPOLIS”,

Ghenadie CHIRIȚA, 
colonel de poliție

Sprijinul acordat acestor teritorii 
se referă şi la instruire. Examinând 
paginile web ale unor instituţii su-
perioare din Rusia (facultăţile la 
care îşi fac studiile studenţii stră-
ini), am observat că pe lîngă state-
le care au trimis la studii studenţi, 

Implicarea Rusiei în menţinerea conflictelor teritoriale, precum şi 
generarea altora în teritoriile suverane ale ţărilor din fosta URSS, spă-
larea creierelor populaţiei prin intermediul mas-mediei controlate, 
precum şi încercările multiple şi sistematice de promovare pe arena in-
ternaţională a acestor teritorii rebele şi teroriste în calitate de state inde-
pendente constituie o încălcare gravă a principiilor dreptului internaţi-
onal. 

sunt enumerate şi state ca Osetia de 
Sud, Abhazia, Transnistria. Acestea 
nu sunt recunoscute ca state, însă 
observăm o politică cu standarde 
duble orientată spre înjosirea onoa-
rei şi demnităţii cetăţenilor statelor 
recunoscute, pe teritoriul cărora au 

fost aţâţate şi menţinute artificial si-
tuaţii de conflict sau de război.

Nu susţinem nici un fel de dis-
criminări şi respectăm drepturile 
oricăror minorităţi naţionale la cul-
tură, educaţie, limbă, libertate de 
exprimare, religie etc. Dorinţa de 
separare (separatismul) nu consti-
tuie un drept şi nu permite unora 
să omoare alte persoane pentru a se 
separa sau pentru a acapara o porţi-
une din anumite teritorii, invocân-
du-se diferite pretexte.

Academia „Ştefan cel Mare” este 
larg deschisă pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova, indiferent de 
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limba pe care o vorbesc şi indiferent 
de naţionalitatea sau religia cu care 
se autoidentifică cetăţeanul,  indi-
ferent dacă este originar din partea 
stângă sau dreaptă a Nistrului, ori 
din Găgăuzia. Actualmente, 0,3 % 
din efectivul de studenţi la secţia 
zi constituie bulgari, 1% - găgău-
zi, 0,5% - ruşi, 0,5% - ucraineni, 
0,1% - georgieni şi 0,1% - belaruşi. 
În ciuda situaţia politică din ţară şi 
din exteriorul acesteia, aceştia se află 
în relaţii prieteneşti şi nu-i poate 
dezbina nici un fel de doctrine sau 

păreri neconforme legii. Sunt uniţi 
de dorinţa de a locui într-un stat de 
drept, cu standarde europene ale 
vieţii, unde să-şi poată exercita cu 
mândrie profesia de poliţist.

Academia „Ştefan cel Mare” nu 
acceptă recunoaşterea diplomelor 
în domeniul dreptului, securităţii 
şi ordinii publice, eliberate de către 
„instituţiile superioare” din Trans-
nistria, care promovează separatis-
mul, ura faţă de cetăţenii din partea 
dreaptă a Nistrului, fiind identificaţi 
ca duşmani prin doctrine militare şi 

sociale, promovate de regimul sepa-
ratist, instalat şi menţinut artificial 
de Rusia. Astfel, Senatul a adoptat 
o asemenea hotărâre prin care nu 
se admite suplinirea diplomelor eli-
berate de instituţiile nerecunoscute 
din acest teritoriu cu diplomele de 
studii ale  Academiei „Ştefan cel 
Mare”. 

Dr., conf. univ. Iurie ODAGIU,
prim-prorector al Academiei 

„Ştefan cel Mare”, colonel de poliție

  Problema rezolvării de către ad-
ministraţia publică, pe calea concilierii, 
a conflictelor dintre anumite grupări 
etnice (părţi componente ale unui po-
por), este considerată în mileniul trei 
ca una de importanţă primordială.

Republica Moldova este o ţară 
polietnică, după cum sunt majorita-
tea ţărilor lumii, şi, în mod evident, 
se confruntă cu multiple probleme 
de convieţuire paşnică specifice co-
loritului etnic din acest spaţiu.

În prezent, Republica Moldova 
este împărţită în aspect adminis-
trativ-teritorial pe două niveluri, 
în unităţi de nivelul unu – oraşe 
(municipii), sate (comune), unităţi 
de nivelul doi – raioane şi unitatea 
administrativ-teritorială cu statut 
special Gagauz-Yeri. Cele de nivelul 
unu şi raioanele îşi exercită activita-
tea în baza  principiului autonomiei 
locale consacrat în art.109, iar ulti-
ma în baza principiului de autono-
mie „specială” consacrat în art. 111 
din Constituţia Republicii Moldova: 

După cum vedem din alin. (1) 
din norma constituţională menţi-

onată mai sus, autonomia specială, 
acordată regiunii populată în majo-
ritate de găgăuzi ca grup etnic, şi nu 
este altceva decât o autonomie poli-
tică sau legislativă.

Paradoxal este faptul că legiui-
torul, obsedat de importanţa auto-
nomiei grupărilor etnice, a adoptat 
un cadru normativ destul de impu-
nător (Legea privind statutul juridic 
special al Găgăuziei nr.344-XIII din 
23.12.1994) de reglementare a auto-
nomiei acestora, acordându-le chiar 
autonomie politică cu drept de au-
todeterminare şi de adoptare a legi-
lor locale în aproape toate domeni-
ile reglementate de legile organice. 

Mai mult ca atât după 22 de 
ani de independenţă şi 18 ani de la 
adoptarea legii sus-numite în peri-
oada când clasa politică din Repu-
blica Moldova ar trebui să revadă 
atitudinea diferenţiată faţă de gru-
purile etnice de pe teritoriul ţării, 
adoptând Legea cu privire la activi-
tatea Poliţiei şi statutul poliţistului, 
face şi mai adâncă această ruptură, 
promovând separatismul politic 

şi teritorial, permite ministrului 
Afacerilor Interne să numească în 
funcţia de şef al Direcţiei de poliţie 
a UTA Găgăuzia doar persoane pro-
puse guvernatorul Găgăuziei şi nu-
mai cu acordul adunării populare. 
Numirea conducătorilor subdivizi-
unilor teritoriale de poliţie în unită-
ţile teritoriale de nivelul II pe restul 
teritoriului ţării ţine de competenţa 
șefului Inspectoratului General de 
Poliţie, căruia i şi se subordonează, 
şi în aceste cazuri nu este nevoie de 
acordul nici unui organ al adminis-
traţiei publice locale.

Proiectul legii date a fost elaborat 
de actuala conducere a MAI în pro-
cesul de reformă a instituţiei, accen-
tul fiind pus pe depolitizarea poliţiei. 
Formarea Inspectoratului General de 
Poliţie a şi realizat într-o măsură oa-
recare acest scop, cu toate cu nu ştim 
cât e de corect acest lucru atâta timp 
cât tot ministrul este cel care poartă 
răspunderea politică pentru reuşitele 
şi nereuşitele poliţiei. Considerăm că 
ar fi fost corect ca şi în UTA Găgău-
zia şeful poliţiei să fie numit pe crite-
rii profesionale şi nu pe cele politice. 
Situaţia care s-a creat poate duce la 
una şi mai gravă în cazul în care într-
o eventuală formare a unor formaţi-
uni de poliţie locală care poate fi dată 
în subordinea organelor administra-

POLIETNIA ÎN STATELE UNITARE

Una din problemele cu care se confruntă  administraţia în statele 
unitare, în procesul de realizare a sarcinilor ce-i revin, este cea a sati-
sfacerii intereselor diferitor minorităţi (grupări) etnice prin asigurarea 
liberei dezvoltări a acestora, excluzând orice fel de discriminare.
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ţiei publice locale mai şi înarmăm 
unele structuri care, din păcate, au 
tendinţe de destabilizare a integrităţii 
Republicii Moldova

În acelaşi timp, autonomia locală 
administrativă, acordată comunită-
ţilor locale şi regionale din întreaga 
ţară, rămâne şi azi un principiu doar 
declarat în art.109 din Constituţie, 
fără o reglementare normativă deta-
liată de exercitare a acestuia. Legea 
privind descentralizarea adminis-
trativă a fost adoptată la 28.12.2006 
şi este în vigoare de la 01.01.2007, 
fapt ce a împiedicat cu mult buna 
funcţionare a autorităţilor publice 
locale din întreaga ţară. În situa-
ţia creată, este foarte dificil pentru 
aceste autorităţi să înţeleagă a se 
conduce în activitatea lor de princi-
piul autonomiei locale.

Unul din focarele separatismu-
lui din Europa rămâne a fi terito-
riul Republicii Moldova din stânga 
Nistrului unde legislaţia ţării nu este 
recunoscută şi nu este respectată. 
Iniţial şi acest conflict a fost caracte-
rizat ca unul interetnic.

Acum, după 20 de ani în care au 
fost întreprinse, fără nici un rezultat, 
diverse încercări de rezolvare a aces-
tui conflict pe cale paşnică, ne dăm 
bine seama că acest caracter polietnic 
al populaţiei de pe ambele maluri  ale 

Nistrului nu a fost şi nici nu poate fi 
motivul declanşării separatismului. 
Adevăratul motiv rămâne lipsa voin-
ţei clasei politice de unificare a sta-
tului, lipsa maturităţi politice şi lupta 
pentru putere a liderilor politici.

Criza politică care durează de la 
înfiinţarea Republicii Moldova ca 
stat independent (27.08.1991) con-
jugată cu o criză economică de ace-
eaşi intensitate este o povară prea 
grea pentru orice popor. Aceste 
două fenomene negative sunt inter-
dependente şi administraţia urmea-
ză să determine adevăratele cauze 
ale declanşării lor şi să întreprindă 
măsuri complexe pentru revenirea 
la normalitate. Instabilitatea politică 
reprezintă una din piedicile fluxului 
de investiţii străine, care ar putea 
contribui la relansarea economiei.

Nu ne rămâne decât să concluzi-
onăm polietnia unui popor nu este 
o piedică în dezvoltarea democra-
ţiei, ci este o stare a lucrurilor (un 
adevăr istoric) care trebuie luată în 
consideraţie în mod obiectiv în or-
ganizarea procesului de funcţionare 
a administraţiei publice. Ignorarea 
de către administraţie a intereselor 
(sau privilegierea) anumitor grupări 
etnice aşezate în ţară sau preocu-
parea prea mare de acestea încât să 
pună în defavoare naţiunea de origi-

ne (majoritară), asociate cu sărăcia 
şi disperarea, constituie motivul de 
bază al conflictelor interetnice. De 
multe ori, însă, conflictelor generate 
de interese politice li se atribuie un 
colorit interetnic, confruntând anu-
mite grupări etnice într-o luptă din 
care nici o parte nu are de câştiga.

În acest context, ţinem să men-
ţionăm faptul că dacă administraţia 
publică s-ar conduce în activitatea 
sa de înaltele principii democratice 
şi ar  ţine cont  de interesele tuturor 
grupărilor etnice, asigurând partici-
parea nestingherită a reprezentanţi-
lor acestora la rezolvarea celor mai 
importante probleme în stat, şi, dacă 
şi-ar îndeplini misiunea sa de bază, 
aceea de a asigura tuturor cetăţenilor 
un nivel de trai decent, cu certitudine 
o bună parte din conflicte, inclusiv 
de natură interetnică, nu ar exista.

dr., conf. univ. Ştefan BELECCIU, 
șef al Catedrei  Drept polițienesc 

și științe socioumane a Academiei 
„Ștefan cel Mare”, colonel de poliție

Notă
1 Art. 110 alin (1), Constituţia Republicii 

Moldova, din 29.07.1994, publicată în MO 
al Republicii Moldova, nr.1 în vigoare din 
27.08.1994; Art. 4 alin. (4) Legea 764 din 
27.12.2001, privind organizarea administra-
tiv-teritorială a Republicii Moldova, MO al 
Republicii Moldova, nr. 16 din 29.01.2002
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Cu o deosebită plăcere, le spunem tuturor omagiaţilor şi vetera-
nilor Academiei „Ștefan cel Mare” care îşi sărbătoresc ziua de naştere 
în lunile ianuarie şi februarie „La mulţi ani!”. Pe parcursul activităţii 
profesionale colegii noştri au dat dovadă de un potenţial de muncă de-
osebit, manifestînd înaltă măiestrie, numeroase calităţi, dăruire de sine 
şi devotament sarcinilor majore trasate spre realizare. Cu acest prilej, 
conducerea şi colectivul Academiei „Ștefan cel Mare” îşi exprimă adîn-
ca recunoştinţă şi vă doreşte să aveți încredere în propriile forţe, multă 

sănătate, bunăstare, noi succese, să 
fiţi mereu înconjuraţi de persoane-
le dragi şi să aveţi putere să treceţi 
cu optimism peste obstacolele vie-
ţii. Lumină, pace şi armonie în su-
fletul şi în casa Dumneavoastră!

Vă mulţumim pentru munca fă-
cută constant, întru prosperarea 
instituţiei noastre.
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A c a d e -
mia „Ştefan 
cel Mare” a 
MAI vă in-
vită să par-
ticipaţi la 
un concurs 
desfăşurat 
în cadrul 
proiectului 
„Valori na-

ţionale în educaţia modernă” prin 
alcătuirea şi prezentarea unui eseu.

O compoziţie eseistică oferă posi-
bilităţi de a asocia diferite idei, de a 
îmbina elemente ale tuturor stilurilor 
şi se bazează pe o viziune complexă 
asupra diferitor domenii culturale. 

Eseul trebuie să se axeze pe afir-
maţiile remarcabile ale poetului 
naţional Mihai Eminescu, marele 
prozator, publicist, om politic care 
reconstituie în opera sa imaginea 
societăţii de altădată, istoria, tezau-
rul folcloric, spiritul moral-patriotic 
al neamului nostru şi defineşte va-
lorile esenţiale ale culturii naţionale.

Vă propunem să alegeţi un frag-
ment din poezii, poeme, scrieri po-
litice, articole, nuvele filosofice cu 
analiza şi consemnarea unor idei, 

a conexiunilor dintre ele, a părerii 
personale întru abordarea aspectu-
lui pentru care aţi optat.

Oferim spre meditare ca exem-
plu următorul fragment din cartea 
lui Mihai Eminescu „Patologia so-
cietăţii noastre. Articole politice”, 
ediţie îngrijită de N. Henegariu şi 
C. Tomescu, ed. Vremea, Bucureşti, 
1998: „Există într-adevăr – zice 
Tocqueville – o patimă bărbată şi 
legitimă pentru egalitate, care îm-
pinge pe oameni de-a voi să fie toţi 
tari şi stimaţi. Această patimă cearcă 
a ridica pe cei mai mici la rangul ce-
lor mari. Dar se găseşte asemenea în 
inima omenească un gust depravat 
pentru egalitate, care împinge pe cei 
slabi de-a voi s-atingă nivelul celor 
tari şi care face pe oameni de-a pre-
fera egalitatea în servitute inegalită-
ţii în libertate.

Şi aceasta e patima de căpitenie a 
roşiilor noştri.

Dar a învăţat unul numai abece-
darul? Egalitate! Şi ca din senin e egal 
cu economiştii şi financiarii şi devine 
director de bancă. Dar are picioarele 
strâmbe, e cocoşat şi n-a fost nicioda-
tă soldat? Egalitate! Şi deodată e ma-
ior în gardă. Dar în viaţă-i n-a făcut 

studii tecnice şi nu ştie a deosebi un 
vagon de un coteţ? Egalitate! Şi deo-
dată e de-o samă cu Lessps şi se face 
director de drum de fier! Dar e un biet 
licenţiat în drept de mâna a doua ori 
a treia? Egalitate! Şi deodată-l vedem, 
ba ministru de esterne, ba la Finanţe, 
ba la Justiţie, ba guvernator de bancă. 
Celui care nu înţelege nimic din toate 
astea lucrurile i se par uşoare; dar cine 
ştie cât de puţină istorie acela vede că 
toate astea nu pot duce decât la pieire” 
(p. 300 – 301).

Textul eseului trebuie să respecte 
normele standard. Eseul va fi pre-
zentat în conformitate cu următoa-
rele exigenţe tehnice: volum – 2-5 
pagini, text tipărit la interval 1,5, 
caractere Times New Roman, mări-
mea caracterelor 12.

Materialul va fi expediat pe adresa de 
e-mail: academia@mai.gov.md şi va fi 
acceptat până la data de 31.03.2015.

Cele mai reuşite eseuri vor fi 
menţionate cu diplome şi premii 
băneşti: locul I – 1000 lei, locul II – 
800 lei, locul III – 500 lei şi vor fi 
publicate în Curierul Academiei.

Colegiul de redacţie vă încura-
jează să fiţi receptivi la apelul lansat 
şi să participaţi activ la concurs.

ÎN ATENŢIA TUTUROR LICEENILOR CLASELOR A X-XII-A

Evenimentul s-a desfăşurat cu 
prilejul aniversării a 540 de ani de la 
victoria lui Ştefan cel Mare în bătălia 
de la Vaslui din 10 ianuarie 1475.

Filmele cuprind un spectru larg 
de idei actuale în educarea patrio-
tică a tinerei generaţii. La realizarea 

acestora au fost folosite materialele 
Serviciului de Stat de Arhivă al Re-
publicii Moldova şi arhiva Muzeului 
Naţional de Istorie a Moldovei, sec-
venţe din filmele istorice de epocă, 
filmări din arhiva Academiei „Ştefan 
cel Mare”, cît şi reportaje realizate de 

agenţii de presă. Pe lîngă acestea au 
fost folosite materialele cercetărilor 
ştiinţifice ale savanţilor din Republi-
ca Moldova şi de peste hotare.

Pentru copii s-a organizat un ate-
lier tematico-distractiv.

Lansarea a avut drept scop re-
constituirea genezei şi profilului 
apărătorului neamului nostru, pre-
cum şi repunerea acestuia în circui-
tul socio-cultural ca element impor-
tant al tradiţiilor autohtone.

Col. red.

La 10 ianuarie 2015 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Mol-
dovei în cadrului proiectului „Valori naţionale în educaţia modernă” a 
avut loc prezentarea de filme promoţionale de scurt metraj, organizată 
de Academia „Ștefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Asociaţia Ob-
ştească „Tradiţii Militare” şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

VALORI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIA MODERNĂ


