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1. CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL 

ACADEMIEI ,,ŞTEFAN CEL MARE” A MAI 

 

Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, este o instituţie 

publică de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, parte 

integrantă a sistemului de învăţământ din Republica Moldova, aflată în subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne. 

În contextul tendinţelor de renaştere naţională, la sfârşitul anilor ‘80, conducerea 

MAI al Republicii Moldova a început elaborarea propriei concepţii de pregătire a 

cadrelor pentru organele afacerilor interne. La 17 august 1990, Guvernul Republicii 

Moldova adoptă Hotărârea nr.276 „Cu privire la înfiinţarea Academiei Naţionale de 

Poliţie şi restructurarea actualelor instituţii de învăţământ din sistemul Ministerului 

Afacerilor Interne”. În Hotărâre era prevăzut a deschide, cu începere de la 1 septembrie 

1990, Academia Naţională de Poliţe „Ştefan cel Mare” a MAI cu statut de universitate.  

Prima etapă, cea de întemeiere, cuprinde toate evenimentele ce ţin de perioada 

primăvara anului 1990 -5 octombrie 1991. În această perioadă sunt elaborate actele 

normative care reglementau activitatea Academiei, statele de personal, totodată, se 

desfăşoară munca de selecţionare a funcţionarilor pentru ocuparea posturilor vacante, 

sunt făcuţi paşi decisivi pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a Academiei, 

angajarea efectivului şi organizarea procesului de studii. În scopul desfăşurării 

procesului de instruire sunt formate primele catedre: Pregătire militară, fizică şi de 

luptă; Drept public; Limbi moderne; Discipline social-politice; Administrare şi 

asigurare informativ-tehnică. În iulie - august 1991, s-a desfăşurat primul concurs de 

admitere la Academia de Poliţie. Drept urmare, au fost înmatriculaţi primii cursanţi: 222 

de persoane la facultatea cu frecvenţă; 114 persoane la facultatea fără frecvenţă; 20 de 

persoane au fost selectate pentru a-şi face studiile la Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” din Bucureşti. 

O altă etapă, cea de consolidare, cuprinde activitatea de organizare şi desfăşurare a 

procesului de pregătire a cadrelor şi include perioada 5 octombrie 1991 - 22 mai 1995. 

În anii aceştia se întreprind măsuri de consolidare a corpului profesoral-didactic. 

Numărul catedrelor a crescut până la douăsprezece. La 27 octombrie 1992 este fondat 

Senatul, organul suprem colegial de administrare al Academiei. 1995 a fost anul primei 

promoţii în Academia de Poliţie. Primii ofiţeri de poliţie ai Republicii Moldova, în 

număr de 170 de persoane, selectaţi şi instruiţi de Academia Naţională de Poliţie 

„Ştefan cel Mare”, au completat locurile vacante în diverse subdiviziuni ale MAI, 12 

tineri ofiţeri s-au încadrat imediat în activitatea didactico-ştiinţifică a Academiei. Astfel, 

Academia de Poliţie urma să realizeze un nou obiectiv: asigurarea pregătirii cadrelor 

pentru instituţiile de învăţământ ale MAI. În condiţiile de reformare continuă a societăţii 

din Republica Moldova, a apărut necesitatea stringentă de restructurare a procesului de 

pregătire a cadrelor pentru Ministerul Afacerilor Interne. În acest context se înscrie 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.325 din 22.05.1995 „Privind concepţia 

pregătirii cadrelor de jurişti în instituţiile de învăţământ ale MAI”, hotărâre care 

marchează o nouă etapă în consolidarea Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” (22 mai 

1995 - 27 martie 1997). Documentul citat a stipulat comasarea Academiei Naţionale de 

Politie şi a Şcolii Medii Speciale de Poliţie într-o singură instituţie: Academia de Poliţie 
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„Ştefan cel Mare”. Potrivit noii concepţii, principala sarcină a Academiei de Poliţie 

consta în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru organele afacerilor interne, 

precum şi organizarea reciclării funcţionarilor de poliţie. Începând cu această perioadă, 

Academia devine şi un centru de bază privind asigurarea ştiinţifică a măsurilor de 

contracarare a criminalităţii. 

În martie 1997 a demarat o altă etapă, cea de modernizare a Academiei de Poliţie. 

Etapa în cauză s-a distins prin transformări esenţiale în activitatea Academiei de Poliţie. 

În această perioadă au fost întreprinse măsuri în vederea schimbării imaginii Academiei 

de Poliţie în faţa opiniei publice. Academiei i-a fost acordat statutul de Mare Unitate 

Militară. A avut loc, de asemenea, o extindere vizibilă a activităţii ştiinţifice a 

Academiei. Începând cu septembrie 1997, Academia desfăşoară pregătirea cadrelor 

didactico-ştiinţifice prin învăţământul postuniversitar (cursuri postuniversitare 

specializate şi doctorat). Drept rezultat, în 1998, la Academia de Poliţie, pentru prima 

dată în Republica Moldova, au fost înmânate 13 diplome de master în drept 

absolvenţilor cursurilor postuniversitare specializate. În iulie 2000 a fost constituit 

Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 

„Drept penal şi criminologie; Drept penitenciar”. 

O nouă etapă a reformelor s-a conturat în toamna anului 2001, fiind determinată de 

reforma concepţiei pregătirii cadrelor în MAI şi de necesitatea continuării procesului de 

ajustare a activităţii Academiei de Poliţie la noile exigenţe ale MAI şi la necesităţile 

societăţii. Următoarea etapă în dezvoltarea Academiei ,,Ştefan cel Mare” este cea de 

optimizare 2002-2010. Pornind de la dezideratul integraţionist al Republicii Moldova, 

precum şi de la vasta paletă a relaţiilor interuniversitare stabilite între Academia „Ştefan 

cel Mare” şi alte instituţii de profil din ţară şi de peste hotare, la data de 6 august 2004, în 

baza Ordinului MAI nr. 289, a fost creat Serviciul Relaţii Interuniversitare şi Integrare 

Europeană (SRI şi IE) al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. 

O contribuţie esenţială la dezvoltarea segmentului ştiinţific în Academia „Ştefan 

cel Mare” o au cadrele ştiinţifico-didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii acestei 

instituţii, care, prin intermediul articolelor şi lucrărilor elaborate, abordează multiple 

probleme cu care se confruntă atât teoreticienii, cât şi practicienii în domeniul dreptului 

penal, criminologiei, dreptului execuţional-penal, activităţii operative de investigaţii, 

dreptului economic, dreptului constituţional, administrativ, managementului instituţiilor 

de drept etc. Astfel, gama vastă de probleme abordate vizează cele mai răspândite 

categorii de infracţiuni şi infractori, problemele de prevenire şi combatere a unor tipuri 

de criminalitate ce prezintă pericol social sporit pentru societate, aspectele 

victimologice ale unor categorii de populaţie expuse cel mai des procesului victimizării, 

cercetări criminologice şi interdisciplinare ale fenomenului corupţiei, economiei 

subterane, reintegrării sociale a infractorilor eliberaţi din locurile de detenţie etc. 

Drept rezultat al activităţii ştiinţifice realizate în cadrul instituţiei, la data de 13 

decembrie 2007 Academia „Ştefan cel Mare” a fost acreditată în sfera ştiinţei şi 

inovării, ceea ce constituie o premisă importantă pentru promovarea şi dezvoltarea 

continuă a acestui domeniu deosebit de important pentru orice instituţie de învăţământ 

superior. 

Modernizarea sistemului de instruire în Academia „Ştefan cel Mare” este un 

imperativ, care îşi are sorgintea în mai multe acte, printre care cel de valoare 
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incontestabilă ar fi aderarea la 20 mai 2005 a Republicii Moldova la Procesul de la 

Bologna. Pentru a asigura acest deziderat, facultăţile sunt preocupate în mod constant de 

implementarea standardelor educaţionale inovatorii, astfel încât procesul de instruire să 

facă faţă cerinţelor recunoscute pe plan internaţional. 

În perioada anilor 1990-2020 s-au întreprins următoarele măsuri de natură a pune 

în lumină practicile moderne de instruire: 

1. Acreditarea instituţională a Academiei, respectiv a Facultăţii Drept. La 10 martie 

2005, în temeiul Hotărârii Colegiului Ministerului Educaţiei al R. Moldova nr.5.2.1. din 

10.03.2005, în urma îndeplinirii procedurii de evaluare academică, Academia „Ştefan 

cel Mare” a fost acreditată, astfel obţinând dreptul de a pregăti cadre calificate în 

domeniul dreptului, precum şi pentru alţi beneficiari de pe piaţa muncii. La 25.06.2014 

instituţia a fost supusă evaluării externe din partea ARACIS (Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), în rezultatul căreia Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI a fost acreditată în domeniul organizării programelor de studii 

superioare de licenţă (ciclul I) Drept, confirmat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 

19.10.2015. 

2. Trecerea la sistemul de învăţământ superior integrat bazat pe instruirea pe 2 

cicluri: licenţa şi master. 

3. Acreditarea internaţională a programelor de studii la ciclul II Drept de către 

Agenţia EKKA (Estonia), confirmată prin Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 28.12.2015. 

4. Modernizarea sistemului de evaluare a cunoştinţelor studenţilor. Acest model 

maximal evită subiectivismul aprecierii studenţilor. Activitatea studentului pe parcursul 

semestrului la fiecare disciplină este ponderată. Punctajul obţinut la verificarea finală 

reprezintă maxim 50% din nota finală. 

5. Elaborarea unor planuri de învăţământ moderne. Procesul de perfecţionare a 

planurilor de învăţământ s-a realizat pe calea modificării numărului de ore la discipline, 

acordându-se prioritate disciplinelor ce ţin de formarea profesională, nefiind diminuată 

importanţa materiilor care dezvoltă pregătirea generală a viitorului angajat MAI. 

6. Introducerea ECTS. Prin introducerea Sistemului European de Credite 

Transferabile se asigură evaluarea gradului de participare a studenţilor la activităţile 

didactice şi se încurajează mobilitatea acestora. Un asemenea mod de organizare face 

posibilă utilizarea unui sistem analitic de evaluare a timpului şi a efortului necesar 

desfăşurării activităţilor componente ale procesului de învăţământ, ducând implicit la 

eficienţa şi modernizarea sa. 

7. Schimbul academic de experienţă. Un aspect – cheie în modernizarea 

învăţământului superior cu specific poliţienesc şi a implementării standardelor 

educaţionale internaţionale constituie promovarea pe scară largă a colaborării instituţie-

angajator. În acest sens, Facultatea Drept, ordine publică şi securitate civilă a Academiei 

„Ştefan cel Mare”, pune accent pe folosirea personalului didactic calificat. 

Implementarea consecventă a procesului de predare-învăţare-evaluare în Academie va 

deveni un instrument modern şi eficace de instituire şi dezvoltare a managementului 

calităţii în procesul de instruire, evidenţiind şi o serie de avantaje precum: intercalarea 

teoriei cu practica, trecerea de la excesul de teoretizare a cursurilor la aprofundarea 

laturii practice; schimbul intensiv de experienţă dintre angajaţii subdiviziunilor MAI; 
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antrenarea în procesul de instruire a unor diverşi specialişti din instituţiile de învăţământ 

de profil din spaţiul educaţional european etc. 

În scopul organizării eficiente şi sistematizării procesului de cercetare ştiinţifică a 

unor probleme de importanţă majoră pentru subdiviziunile MAI şi pentru societate în 

ansamblu, conducerea Academiei a fondat în anul 2008 Centrul de Cercetări Ştiinţifice, 

constituit din trei secţii de cercetare în domeniile acreditate: Drept penal, Drept 

poliţienesc şi Drept economic, care ulterior, în urma reformelor MAI iniţiate în 2013, a 

devenit Departamentul cercetare Ştiinţifică. Conform ultimei reorganizări a căpătat 

denumirea de Departamentul ştiinţă. Academia din totdeauna a dispus de un potenţial 

ştiinţific calificat, format din personal didactic cu titluri ştiinţifice şi ştinţifico-didactice 

în domeniile specialităţilor ştiinţifice acreditate, care realizează în continuare cercetări 

ştiinţifice adecvate exigenţelor timpului. Acest lucru a permis ca la 16 ianuarie 2014 

instituţia să fie acreditată Ştiinţific, acodrdându-i calificativul Organizaţie competitivă 

pe plan internaţional (categoria B). În vederea promovării cadrelor ştiinţifice ale 

instituţiei prin susţinerea tezelor de doctorat, la data de 1 octombrie 2009 CNAA a 

validat decizia Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” cu privire la instituirea 

Seminarului ştiinţific de profil pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 

specialitatea 12.00.08 – Drept penal (cu specificările respective). Această decizie a fost 

justificată de faptul că Academia este acreditată în domeniul ştiinţei, dispune de un 

potenţial ştiinţific calificat la specialitatea respectivă şi organizează studii de doctorat şi 

masterat. Prin Hotărârea Guvernului nr. 57 din 06.02.2017 Academia „Ştefan cel Mare” 

a MAI a obţinut autorizarea de funcţionare provizorie a Şcolii doctorale şi a 

programelor de doctorat (ciclul III). 

În perioada anilor 1990-2020, în afară de activitatea menţionată, personalul 

ştiinţifico-didactic al Academiei a elaborat peste 2100 de lucrări şi publicaţii ştiinţifice, 

dintre care: 51 manuale de specialitate, 56 monografii, 38 culegeri de materiale cu 

caracter didactic şi ştiinţific, 2015 articole, comunicări şi teze la conferinţe şi reviste 

ştiinţifice de profil. De asemenea, au văzut lumina tiparului Anuarul ştiinţific „Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a criminalităţii” şi Analele ştiinţifice ale Academiei 

„Ştefan cel Mare”, seria Ştiinţe socioumane. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale 

funcţionarilor Academiei sunt cunoscute în republică şi dincolo de hotarele ei, fiind 

reflectate în proiecte de legi deja adoptate, cum ar fi Codul penal, Codul de procedură 

penală, Codul contravenţional, Codul civil şi de procedură civilă, precum şi într-un şir 

de publicaţii cu caracter ştiinţific în domeniul dreptului. De asemenea, personalul 

ştiinţifico-didactic al instituţiei a desfăşurat o muncă de pionierat la elaborarea 

manualelor şi a materialelor didactice autohtone de drept penal, procedură penală şi 

criminalistică, drept execuţional-penal, criminologie, activitate specială de investigaţie, 

teorie generală a dreptului, drept constituţional, drept administrativ, drept financiar, 

drept bancar, drept civil, dreptul mediului etc., care sunt utilizate în scopul instruirii nu 

numai în cadrul Academiei, dar şi în alte instituţii de învăţământ. În acest context, o 

anumită contribuţie la elaborarea manualelor şi materialelor didactice au avut-o şi 

veteranii  Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, unii din ei continuând până la momentul 

de faţă activitatea ştiinţifico-didactică în cadrul instituţiei. 

Totodată, ţinându-se cont de intensificarea unor manifestări infracţionale care 

prezintă pericol social sporit pentru societate, în perioada de referinţă au fost organizate 
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şi desfăşurate 41 conferinţe, dintre care 20 conferinţe internaţionale, 15 de nivel naţional 

şi 6 conferinţe ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. De asemenea, în 

colaborare cu Fundaţia „Hanns Seidel” (Germania), Ambasada SUA, precum şi în baza 

proiectelor de cercetare şi cooperare la care participă Academia, au fost organizate în 

ultima perioadă o serie de foruri ştiinţifice dedicate celor mai actuale probleme ce ţin de 

cooperarea organelor de drept, inclusiv a celor poliţieneşti, în domeniul prevenirii şi 

combaterii diferitor manifestări ale criminalităţii la nivel naţional şi internaţional. 

Activitatea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor constituie o parte 

componentă a procesului instructiv-formativ şi de cercetări ştiinţifice al Academiei. Ea 

se desfăşoară în scopul formării deprinderilor de a efectua investigaţii ştiinţifice, 

cultivării vocaţiei pentru munca ştiinţifică, instruirii tinerilor specialişti în concordanţă 

cu exigenţele timpului. Astfel, activitatea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor se 

manifestă, în mod prioritar, sub formă de participare la proiecte de cercetare, conferinţe, 

simpozioane, mese rotunde etc., de elaborare a tezelor de an, de licenţă şi de master, de 

activitate în cadrul cercurilor ştiinţifice şi al grupurilor de cercetare. 

Actualmente, Academia „Ştefan cel Mare” a devenit o verigă importantă a MAI în 

asigurarea ştiinţifică şi informativ-analitică a prevenirii şi combaterii criminalităţii şi a 

delincvenţei în ansamblu, precum şi în elaborarea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii 

organelor afacerilor interne în domeniul asigurării ordinii de drept, menţinerii ordinii şi 

securităţii publice. Academia îşi extinde continuu relaţiile de parteneriat şi colaborare în 

domeniul ştiinţei cu instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din republică şi de 

peste hotare. Ele se realizează prin schimbul de informaţii şi experienţă, prin 

participarea funcţionarilor Academiei la diverse activităţi ştiinţifice interuniversitare de 

nivel naţional şi internaţional. Asemenea relaţii au fost stabilite cu Academia de Ştiinţe 

a Moldovei şi facultăţile de drept ale instituţiilor de învăţământ superior din ţară, 

precum şi cu majoritatea instituţiilor de învăţământ superior din ţările CSI, România, 

SUA, Germania, Franţa, Spania, Belgia, Polonia, Ţările Baltice etc. 

Pe parcursul anului universitar 2019-2020 în cadrul Acadmiei au fost realizate 

două angajamente stategice de importanţă majoră care vor sta la baza dezvoltării 

sistemului de instruire în Academie, la dezvoltarea continue a managementului calităţii, 

ridicarea nivelului încrederii în Academie în faţa altor părţi intersate, asigurarea şi 

îmbunătăţirea continuă a procesului educaţional, a instruirii profesionale şi cercetării 

potrivit cerinţelor pieţii de muncă. Astfel, conform Ordinului Ministerului Afacerilor 

Interne cu Nr. 651 din 11.10.2019, Cu privire la aprobarea structurii, organigramei şi 

statului de organizare ale Academiei „Ştefan cel Mare” s-a aprobat noua structură a 

Academiei, fiind formată o singură facultate intitulată „Facultatea drept, ordine publică 

şi securitate civilă” ce reprezintă unitatea funcţională principală a Academiei, care 

organizează şi coordonează procesul de învăţământ, având în calitate de obiectiv 

principal formarea specialiştilor în Domeniul general de studii: 042 Drept; domeniul de 

formare profesională: 0421 Drept; specialitatea: 1421.1 Drept, cu durata de 4 ani de 

studii/240 ECTS şi în Domeniul general de studii: 103 Servicii ale securităţii; domeniul 

de formare profesională: 1032 Protecţia persoanelor şi a proprietăţii; specialităţile: 

1032.1 Securitate civilă şi publică, 1032.4 Securitatea frontierei, cu durata de 3 ani de 

studii/180 ECTS. 
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Şi cel de-al doilea angajament, este cel de reorganizare a Academiei (în calitate de 

persoană juridică absorbantă) prin fuziunea (absorbţia) Instituţiei publice de învăţământ 

de formare profesională continuă „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii a 

Ministerului Afacerilor Interne” (CIPAL), conform Hotărârii Guvernului RM Nr. 429 

din 24.06.2020. Ca urmare, s-a iniţiat modificări în structura organizatorică şi s-a 

adoptat o nouă organigramă a Academiei (se prezintă în conţinutul raportului). 

În raport cu statutul şi competenţele sale, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI are 

următoarele misiuni principale: 

- formarea profesională prin intermediul studiilor superioare de licenţă (ciclul I)  la 

specialităţile acreditate a corpului de ofiţeri necesar Ministerului Afacerilor 

Interne, precum şi pentru alţi beneficiari, la solicitarea acestora şi cu aprobarea 

Guvernului Republicii Moldova; 

- pregătirea funcţionarilor publici cu statut special şi specialiştilor civili prin 

intermediul studiilor superioare de master (ciclul II) la specializările autorizate; 

- pregătirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor superioare de doctorat 

(ciclul III) şi postdoctorat; 

- formarea iniţială şi continuă a ofiţerilor şi subofiţerilor încadraţi în Ministerul 

Afacerilor Interne din sursă externă; 

- formarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în domeniul managerial; 

- formarea continuă a ofiţerilor şi subofiţerilor în domeniile şi specializările 

solicitate de Ministerul Afacerilor Interne; 

- dezvoltarea formării personalului Ministerului Afacerilor Interne prin studii 

superioare de master şi doctorat, la solicitarea beneficiarilor interni, precum şi din 

afara instituţiei; 

- formarea de personal în domeniile care sprijină activităţile de integrare 

europeană; 

- efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de interes primordial pentru 

Ministerul Afacerilor Interne, potrivit solicitărilor beneficiarilor interni, 

instituţiilor publice şi programelor proprii; 

- dezvoltarea cooperării universitare; 

- oferirea asistenţei metodologice, ştiinţifice şi informaţionale Ministerului 

Afacerilor Interne; 

- participarea la activităţi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, conform 

programelor de învăţământ şi a ordinelor ministrului afacerilor interne. Astfel, 

conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne, nr. 136 din 24.05.2017, Cu 

privire la stimulare, în semn de recunoştinţă pentru executarea cu profesionalism 

a misiunilor de importanţă majoră care au contribuit la valorificarea prestigiului 

ministerului, precum şi pentru aportul considerabil la înlăturarea consecinţelor 

calamităţilor naturale în perioada 21-24.04.2017, Academiei „Ştefan cel Mare” i 

s-a conferit „Titlul de onoare” al Ministerului Afacerilor Interne. 

 Instituţia realizează programe de studii la toate ciclurile de învăţămînt (ciclul I – 

studii superioare de licenţă, nivelul 6 ISCED; ciclul II – studii superioare de master, 

nivelul 7 ISCED; ciclul III – studii superioare de doctorat, nivelul 8 ISCED.). Studiile 

sunt organizate în formele de învăţămînt cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. 

Academia este persoană juridică şi identitatea ei este definită prin:  
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1) Denumire: Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne;  

2) Sediu principal (adresa juridică): municipiul Chişinău, sectorul Centru, strada 

Gheorghe Asachi, nr.21, cod poştal MD-2009, telefon şi fax 022738994, 022255798,  

022723959;  

3) Număr de identificare de stat (IDNO): 1006601000691;  

4) Cod fiscal: 1006601000691;  

5) Conturi trezoreriale;  

6) Pagină de internet: www.academy.police.md;  

7) E-mail: academia@mai.gov.md; 

8) Însemne proprii: a) drapel; b) imn; c) ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în 

limba de stat; d) anteturi de modelul stabilit; e) emblemă; f) insignă; g) ecuson. 

 

2. STRUCTURA ACADEMIEI ,,ŞTEFAN CEL MARE” A MAI 

 Structuri de conducere şi administrative 

Rectoratul 

 Rector 

 Prim-prorector pentru studii şi management al calităţii 

 Prorector pentru ştiinţă 

 Prorector pentru formare profesională 

 Prorector pentru personal şi educaţie 

 Prorector pentru administrare şi gestionare proiecte 

 Senatul 

 Secretarul ştiinţific 

 

Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este organul suprem de conducere, 

deliberare, decizie şi control al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI.  

Structura de organizare a senatului 
Biroul senatului 

Comisiile permanente ale senatului: 

- Comisia privind activitatea metodico-didactică; 

- Comisia privind activitatea de cercetare ştiinţifică; 

- Comisia juridică; 

- Comisia socială; 

- Comisia pentru evaluare şi managementul calităţii 

Comisiile speciale ale senatului 

Preşedinte al Senatului este rectorul Academiei. 

Secretarul ştiinţific al Senatului, de regulă, deţine titlu ştiinţific şi/sau titlu ştiinţifico-

didactic. 

http://www.academy.police.md/
mailto:academia@mai.gov.md


 12 

Facultăţi/direcţii/departamente/catedre 

 

Direcţia economie şi finanţe 

Direcţia management operaţional 

 Serviciul planificare, analiză şi monitorizare 

 Secţia de gardă şi regim 

 Secţia armament şi mijloace speciale 

Direcţia cooperare internaţională 

 Secţia relaţii externe 

 Serviciul mobilitate academică 

 Serviciul protocol 

Direcţia studii şi management al calităţii 

 Secţia management al calităţii 

 Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică 

 Serviciul evidenţă şi acte de studii 

 Serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră 

Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă 

 Decanul şi Prodecanii 

 Decanatul 

Catedrele: 

 Catedra drept penal şi criminologie 

 Catedra procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională 

 Catedra drept poliţienesc şi securitate publică 

 Catedra activitate specială de investigaţii şi anticorupţie 

 Catedra instruire militară şi intervenţii profesionale 

 Catedra pregătire fizică şi autoapărare 

 Catedra ştiinţe manageriale, socio-umane şi comunicare profesională 

 Catedra drept public şi securitate a frontierei 

 Catedra drept privat 

Direcţia „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea 

convenţională: CIPAL) 

 Departamentul formare iniţială subofiţeri 

 Departamentul formare continuă subofiţeri 

 Departamentul instruire auto şi legislaţie rutieră 

Direcţia dezvoltare profesională 

 Departamentul formare iniţială ofiţeri 

 Departamentul formare continuă şi managerială 

 Departamentul limbi moderne 

Departamentul ştiinţă 

Departamentul editorial poligrafic 

Şcoala doctorală 

Departamentul informaţional biblioteconomic 

 Secţia deservire utilizatori 

 Serviciul dezvoltare colecţii, catalogare şi prelucrare 

 Serviciul asistenţă informativ-bibliografică 
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Direcţia resurse umane 

 Secţia administrare personal 

 Secţia pregătire profesională şi protecţie socială 

 Serviciul cultural-educativ 

 Serviciul protecţia datelor cu caracter personal 

Departamentul de selectare şi evaluare 

Comandamentul studenţi cu statut special (secţiile nr.nr.1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4; se 

subordonează operaţional Direcţiei management operaţional) 

Direcţia administrare patrimoniu 

 Secţia dotări şi intendenţă 

 Secţia asigurare logistică 

 Secţia transport auto 

 Secţia alimentară 

 Cantina nr.1 

 Cantina nr.2 

 

 Centre/laboratoare de cercetare 

 

- 5 laboratoare de informatică; 

- 1 laborator de criminalistică; 

- 2 poligoane multifuncţionale: un poligon specializat de criminalistică din str. Gh. 

Asachi, 21 şi un poligon multifuncţional din str. Lermontov, 12A care este  destinat 

instruirii şi perfecţionării prin simulare a diferitor situaţii de intervenţie poliţienească. 

În procesul de instruire realizat în cadrul poligonului, accentul este plasat pe 

obţinerea abilităţilor practice de către studenţii Academiei şi ofiţerii sau subofiţerii 

angajaţi în diferite subdiviziuni ale MAI sau ale altor organe de drept, care urmează să 

însuşească şi să execute corect, sub aspect tactic şi normativ, procedurile profesionale 

standarde, inclusiv acţiunile de urmărire penală şi investigaţii speciale. 

Poligonului de instruire şi perfecţionare, permite simularea a peste 500 de situaţii 

tip cu care se confruntă zilnic poliţiştii şi alţi angajaţi ai organelor de forţă în activitatea 

de serviciu. Scopul final este de a instrui din perspectiva predominant practică şi 

aplicată a respectivelor categorii de persoane şi de a spori profesionalismul şi imaginea 

acestora în societate. În cadrul poligonului sunt instruiţi şi angajaţi ai altor structuri de 

forţă SIS, SPPS, DIP. 

 Alte subdiviziuni structurale 

Secţia documentare 

Serviciul informare şi relaţii publice 

Serviciul juridic 

Secţia integritate şi protecţia informaţiei clasificate 

Serviciul achiziţii publice 

Secţia medicală 

Secţia proiecte şi dezvoltare instituţională 

Secţia comunicaţii şi tehnologii informaţionale 



ORGANIGRAMA 

Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne 

 

 

 

RECTOR 

(Președinte al Senatului și al 

Consiliului de administrație) 

SENATUL 

(Secretarul științific) 

Prorector pentru 
administrare și 

gestionare proiecte 

Prorector pentru știință 
Prim-prorector pentru 

studii și management al 

calității 

 

Prorector pentru 

personal și educație 

Direcția resurse umane 

Secția documentare 

Serviciul informare și 

relații publice 

Direcția economie și 

finanțe 

Serviciul juridic 

Direcția studii și 

management al calității 

Facultatea drept, ordine 

publică și securitate civilă 

(Decanul și Prodecanii) 

Direcția dezvoltare 

profesională 

Departamentul știință 

Școala doctorală 

Departamentul 

informațional 

biblioteconomic 

Direcția administrare 

patrimoniu 

Serviciul achiziții publice 

Secția medicală 

Secțiaproiecte și 

dezvoltare instituțională 

Secția comunicații și 

tehnologii informaționale 

Direcția cooperare 

internațională 

Secția dotări și intendență 

Secția asigurare logistică 

Secția transport auto 

Secția alimentară 

Cantina nr.1 

Cantina nr.2 

Departamentul 

editorialpoligrafic 

Secția deservire utilizatori 

Serviciul dezvoltare colecții, 

catalogare și prelucrare 

Serviciul asistență 

informativ-bibliografică 

Secția management al 

calității 

Serviciul proiectare didactică 

și activitate metodică 

Serviciul evidență și acte de 

studii 

Serviciul orientare profesio-

nală și ghidare în carieră 

Decanatul 

drept penal și criminologie 

Catedrele: 

procedură penală, criminalistică și 

securitate informațională 

drept polițienesc și securitate publică activitate specială de investigații și 

anticorupție 

instruire militară și intervenții 

profesionale 

pregătire fizică și autoapărare 

științe manageriale, socio-umane și 

comunicare profesională 

drept public și securitate a frontierei 

drept privat 

Prorector pentru 

formare profesională 

Departamentul formare 

inițială ofițeri 

Departamentul formare 

continuă și managerială 

Departamentul limbi 

moderne 

Direcția „Centrul integrat 

de pregătire pentru 

aplicarea legii” 

(convențional:CIPAL) 

Departamentul formare 

inițială subofițeri 

Departamentul formare 

continuă subofițeri 

Departamentul instruire 

auto și legislație rutieră 

Secția administrare 

personal 

Secția pregătire profesio-

nală și protecție socială 

Serviciul cultural-

educativ 

Serviciul protecția 
datelor cu caracter 

personal 

Secția integritate și 

protec-ția informației 

clasificate 

Serviciul planificare, 

analiză și monitorizare 

Secția de gardă și regim 

Secția armament și 

mijloace speciale 

Secția relații externe 

Serviciul mobilitate 

academică 

Serviciul protocol 

Departamentul de 

selectare și evaluare 

Consiliul de 

administrație 

Consiliul pentru 

dezvoltare strategică 

instituțională 

Consiliul științific 

Direcția management 

operațional 

Comandamentul 

studenți cu statut 

special(secțiile nr.nr.1a, 1b, 

2a, 2b, 3a, 3b, 4) 



3. PROGRAME REALIZATE (CANTITATIV ŞI CALITATIV) ŞI FORME DE 

ORGANIZARE 

 Ciclul I, studii superioare de licenţă 

Academia este o instituţie de învăţământ superior acreditată, din reaţeaua 

universitară din ţară, care optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale, 

aplică prevederile Declaraţiei de la Bologna şi alte convenţii internaţionale în domeniul 

învăţământului superior. Este acreditată internaţional (Agenţia ARACIS, România), 

programul de studii DREPT, confirmată prin Hotărârea Guvernului nr. 731 din 19 

octombrie 2015, Cu privire la acreditarea organizării şi retragerea dreptului de 

organizare a programelor de studii superioare de licenţă (ciclul I) în domeniul Drept în 

instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova. Respectiv, în anul curent 

2020 urmează a fi înaintat Raportul de autoevaluare către ANACEC pentru evaluarea 

externă a programelor de studii de licenţă. 

Facultatea drept, ordine publică şi securitate civilă organizează studii superioare 

de licenţă (ciclul I) şi studii superioare de master (ciclul II) pentru Ministerul Afacerilor 

Interne şi pentru alţi beneficiari, la solicitarea acestora şi cu aprobarea Guvernului 

Republicii Moldova. 

Odată cu finisarea studiilor în Academie, absolvenţilor li se eliberează diplome de 

studii superioare de model aprobat. Diploma de licenţă este eliberată absolventului, care 

a realizat integral programul de studii stabilit prin planul de învăţământ la domeniul de 

formare profesională/specialitatea respectivă şi a promovat cu succes examenul de 

licenţă. Diploma de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi 

competenţe pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o pregătire profesională 

iniţială care îi permite angajarea în câmpul muncii. 

Potrivit Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor 

în învăţământul superior, aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr.482 din 28 iunie 2017, 

Academia a actualizat şi a aprobat programul de studii la ciclul I, studii superioare de 

licenţă, după cum urmează: 

Domeniu general de studii: 042 Drept 

Domeniu de formare profesională: 0421 Drept 

Specialităţi: 0421.1 Drept 

 

Studii cu frecvenţă, 240 ECTS, 4 ani de studii, cu finanţare bugetară 

Specializări pentru poliţie: 

- Activitatea de urmărire penală  (ofiţeri de urmărire penală); 

- Expertiză criminalistică (experţi criminalişti). 

 

Studii cu frecvenţă redusă, 240 ECTS, 5 ani de studii, cu finanţare bugetară 

Specializări pentru poliţie: 

- Activitatea de urmărire penală  (ofiţeri de urmărire penală); 

- Ordine publică (ofiţeri/ ordine publică); 

- Investigaţii speciale (ofiţeri de investigaţii); 

 

Studii cu frecvenţă/frecvenţă redusă, 240 ECTS, 4/5 ani de studii, cu achitarea taxei 

Specializări: 
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- Activitatea de urmărire penală; 

- Drept economic. 

 

Domeniu general de studii: 103 Servicii ale securităţi 

Domeniu de formare profesională: 1032 Protecţia persoanelor şi a proprietăţii 

Specialităţi:1032.1 Securitate civilă şi publică 

1032.4 Securitatea frontierei 

 

Studii cu frecvenţă, 180 ECTS, 3 ani de studii, cu finanţare bugetară 

Specializări pentru poliţie: 

- Ordine publică (ofiţeri/ ordine publică, carabinieri); 

- Investigaţii speciale (ofiţeri de investigaţii); 

- Securitatea frontierei (ofiţeri pentru poliţia de frontieră); 

- Securitatea penitenciară (ofiţeri pentru administrarea naţională a penitenciarelor). 

 

 Ciclul II, studii superioare de master 

 În contextul autonomiei universitare, programele de studii superioare la ciclul II 

(master) sunt  elaborate de către catedrele de profil în cadrul domeniului de formare 

profesională – 0421 Drept, la specialitatea – 0421.1 Drept: 

Nr. 

d/o 

Program de masterat Tip/masterat Forma de 

învăţământ 

Nr. ECTS 

 

1.  Drept penal Ştiinţific, 

profesionalizare 

Cu frecvenţă 90, 120 

2.  Drept economic Ştiinţific, 

profesionalizare 

Cu frecvenţă 90, 120 

3.  Drept poliţienesc profesionalizare Cu frecvenţă 90, 120 

4.  Urmărire penală în dreptul penal profesionalizare Cu frecvenţă 90 

5.  Activitate specială de investigaţii în 

dreptul penal 

profesionalizare Cu frecvenţă 90, 120 

Ţinând cont de realităţile juridice şi sociale, modificările operate în planurile de 

învăţământ pentru Ciclul I, Studii superioare de licenţă, iar ca rezultat – obţinerea noilor 

calificări de către absolvenţii Ciclului I, de solicitările beneficiarilor (MAI), programele 

de studii pentru Ciclul II, Studii superioare de masterat au fost supuse ajustărilor şi 

modificărilor de rigoare, cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de actele normative. 

În aşa mod, la etapa actuală, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI oferă servicii 

educaţionale la următoarele programe de master – 9 în total :  5 programe de instruire 

sunt cu durata de 90 ECTS, dar 4 programe – cu durata de 120 ECTS.  

Titlul programelor de master - Drept penal; Drept penal (Urmărire penală); Drept 

penal (ASI); Drept economic; Drept poliţienesc – corespund cu conţinutul acestora. 

Fiecare program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care 
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include planurile de învăţământ, curriculele unităţilor de curs, fişele disciplinelor şi 

suportul curricular şi alte documente de organizare a procesului de studii. 

 Ciclul III, studii superioare de doctorat 

Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public 

 Programe de doctorat: 

Profilul ştiinţific 552, Drept public: 

- specialitatea 552.02, Drept administrativ; 

- specialitatea 552.04, Drept funciar şi al mediului; 

- specialitatea 552.07, Drept contravenţional. 

 

Profilul ştiinţific 554, Drept penal: 

- specialitatea 554.01, Drept penal şi drept execuţional penal; 

- specialitatea 554.02, Criminologie; 

- specialitatea 554.03, Drept procesual penal; 

- specialitatea 554.04, Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii 

operative. 

 Numărul conducătorilor de doctorat: 

12 – dr. în drept, conf. univ.; 2 – dr. în drept, prof.univ.; 1 – dr. hab. în 

drept, prof. univ.; 

 Numărul studenţilor-doctoranzi la data de 01.09.2020: 

56 studenţi-doctoranzi. 

 Numărul teze susţinute în total şi în anul de referinţă în cadrul Şcolii doctorale: 

În cadrul Şcolii doctorale nu au fost susţinute teze de doctorat. 

 

 Studii de postdoctorat 

În cadrul Şcolii doctorale nu au loc studii de postdoctorat. 

 

 Formare profesională continuă 

În contextul reorganizării instituţionale, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, a fost instituită ca subdiviziune funcţională Direcţia Dezvoltare Profesională prin 

Ordinul MAI nr. 651 din 11 octombrie 2019 cu privire la aprobarea structurii statului de 

organizare şi organigramei Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, cu modificările 

ulterioare prin Ordinul MAI nr. 348 din 31.07.2020. 

Activitatea Direcţiei este organizată conform competenţei în corespundere cu 

regulamentele interne, actele administrative, Planurile de activitate instituţionale, 

precum şi alte programe/sarcini stabilite pe domeniul atribuit, nefiind admise careva 

imixtiuni în activitatea sa.  

În exercitarea atribuţiilor funcţionale, Direcţia cooperează şi conlucrează cu 

subdiviziunile structurale şi de profil subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi 

Inspectoratului General al Poliţiei, alte autorităţi, instituţii şi organizaţii pe subiecte de 

interes comun relevante pregătirii profesionale. 
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Misiunea Direcţiei - ca furnizor de formare profesională, constă în asigurarea 

obiectivelor strategice ale MAI, prin dezvoltarea şi realizarea  unui sistem de pregătire 

unificat şi coerent care să asigure valorificarea abilităţilor profesionale, conform 

standardelor educaţionale în concordanţă cu necesarul de instruire identificat de către 

MAI şi alţi beneficiari. 

Potrivit domeniului de competenţă, Direcţia asigură realizarea următoarelor 

obiective strategice:  

- Sporirea nivelului de performanţă şi eficienţă a capacităţilor profesionale 

angajaţilor MAI, prin formarea competenţelor generale şi specifice necesare exercitării 

atribuţiilor funcţionale contribuind la sporirea nivelului de profesionalism în scopul 

prestării serviciului public de calitate; 

- Consolidarea capacităţii instituţionale prin realizarea instruirilor conform 

necesarului MAI; 

- Diversificarea programelor şi serviciilor de instruire oferite - dezvoltarea unor 

programe de studii flexibile, racordate la necesităţile de formare profesională ale 

beneficiarilor; 

- Instruirea formatorilor în vederea sporirii eficienţei şi valorificării activităţilor de 

instruire, asimilării experienţelor şi bunelor practice. 

Totodată, pe parcursul perioadei de referinţă, s-a asigurat realizarea programelor de 

studii prin instruiri cu scopul de a valorifica competenţele profesionale. 

Potrivit art. 27 al Legii nr. 288 din 16.12.2016 cu privire la funcţionarul public cu 

statut special din cadrul MAI: 

 Formarea profesională continuă se realizează  prin următoarele modalităţi: 

a) la locul de muncă;  

          b) în cadrul instituţiilor de învăţământ ale MAI. 

Formele de pregătire, tipul, durata programelor şi modul de organizare a 

activităţilor de formare profesională continuă sunt stabilite de MAI, iar particularizarea 

acestora se realizează prin actele administrative ale autorităţilor administrative sau 

instituţiilor din subordinea acestuia. 

În virtutea obiectivelor asumate pe segmentul formării profesionale continue, 

Direcţia a realizat acţiunile propuse în anul de referinţă, în plenitudine cu cadrul 

normativ inerent prin sporirea calificării profesionale a beneficiarilor MAI, constituind 

o prerogativă instituţională. 

Reieşind din faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu şi 

cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, necesităţile de instruire 

individualizate pe categorii de beneficiari, a fost valorificat de către personalul didactic 

al instituţiei şi prin implicarea specialiştilor/practicienilor din subdiviziunile MAI, astfel 

beneficiarii instruirii au fost implicaţi într-o varietate de activităţi, unele în concordanţă 

cu modificările legislative, cu evoluţiile din strategia curriculară şi necesităţile de 

formare pe domeniile de activitate.   
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Conform Ordinului MAI nr. 374 din 20.06.2019, cu privire la organizarea 

cursurilor de perfecţionare, specializare, recalificare în anul de studii 2019-2020, au fost 

organizate şi desfăşurate cursuri de formare profesională continuă pe diverse domenii de 

specializare. 

Menţionăm faptul că, formarea profesională continuă, reprezintă procesul de 

instruire desfăşurat de-a lungul întregii cariere profesionale în vederea specializării, 

perfecţionării, actualizării, adaptării şi dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor 

şi atitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale. 

Cursurile de instruire, au fost organizate şi desfăşurate prin diverse metode 

(prezentări, exerciţii în grup, studii de caz, activităţi practice, discuţii, etc.), cu 

implicarea reprezentanţilor/specialiştilor din cadrul subdiviziunilor specializate  ale 

MAI, în vederea asigurării schimbului de experienţă şi implementării bunelor practici. 

De asemenea, angajaţii delegaţi la cursuri au desfăşurat lecţii la atelierele 

Poligonului de instruire şi perfecţionare a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, în 

vederea formării deprinderilor necesare de intervenţie poliţienească, pentru sporirea şi 

prestarea serviciilor poliţieneşti de calitate pentru societate. 

În cadrul cursurilor de formare profesională continuă, pe parcursul anului 2019-

2020 s-a asigurat organizarea şi desfăşurarea a 42 grupe/cursuri de 

specializare/perfecţionare şi recalificare, cu realizarea a 1352 ore şi instruirea a 1115 

angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate MAI: 
(conform Ordinului MAI nr.374 din 20.06.2019) 

Nr Denumirea cursului 
PERIOADA 

Planificaţi Absolvit 
2019 

1.  
Documentarea accidentelor rutiere şi primul ajutor 

medical I 
09.09.2019-13.09.2019 30 29 

2.  
Depistarea documentelor false şi a falsului de 

documente 
09.09.2019-11.09.2019 30 28 

3.  
Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane I 
16.09.2019-18.09.2019 25 24 

4.  Activitatea de ordine publică I 23.09.2019-27.09.2019 35 33 

5.  Comunicarea profesională I 30.09.2019 – 2.10.2019 25 26 

6.  Negocierea în situaţii de criză 07.10.2019-09.10.2019 25 25 

7.  
Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de 

serviciu 
07.10.2019-09.10.2019 23 18 

8.  
Dezvoltarea abilităţilor profesionale a ofiţerilor de 

sector I 
14.10.2019-16.10.2019 30 29 

9.  Activitatea de urmărire penală I 14.10.2019-18.10.2019 30 26 

10.  Curs de recalificare în domeniul  urmărirea penală 14.10.2019-18.10.2019 39 38 

11.  Curs de recalificare în domeniul  investigaţii infracţiuni 21.10.2019-25.10.2019 29 28 

12.  Intervenţia profesională I 21.10.2019-25.10.2019 35 31 

13.  Violenţa în familie I 28.10.2019 –0.10.2019 30 27 

14.  Managementul resurselor umane 28.10.2019-30.10.2019 25 20 

15.  Managementul operaţional I 04.11.2019-06.11.2019 30 25 

16.  Constatarea şi documentarea contravenţiilor I 04.11.2019-08.11.2019 35 36 

17.  Protecţiajuridică a drepturilor omului I 11.11.2019-13.11.2019 20 20 

18.  Activitatea de urmărire penală şi investigaţii I 11.11.2019-15.11.2019 30 28 

19.  Intervenţia profesională II 18.11.2019-22.11.2019 33 29 

20.  Asigurarea egalităţii de gen şi prevenirea discriminării 25.11.2019-27.11.2019 35 27 
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21.  Managementul subdiviziunilor poliţieneşti 25.11.2019 – 8.11.2019 25 22 

22.  Delicvenţa juvenilă 02.12.2019 – 6.12.2019 30 29 

23.  Expertize judiciare 09.12.2019-11.12.2019 25 20 

24.  Curs de recalificare în domeniul  urmărirea penală 09 – 13.12.2019 25 25 

25.  Curs de recalificare în domeniul  investigaţii infracţiuni 09 – 13.12.2019 25 24 

26.  
Curs de recalificare în domeniul  investigaţii infracţiuni 

(la solicitare) suplimentar 
16 - 20.12.2019 23 23 

 Semestrul I Anul 2019-2020:            26 grupe 690 

 Denumirea cursului PERIOADA                       2020 

27.  Combaterea crimei organizate 20.01.2020-24.01.2020 30 29 

28.  Constatarea şi documentarea contravenţiilor II 27.01.2020-31.01.2020 35 36 

29.  Prevenirea şi combaterea corupţiei 03.02.2020-05.02.2020 28 26 

30.  Pregătirea psihologică 03.02.2020-05.02.2020 20 17 

31.  Activitatea de ordine publică II 10.02.2020-14.02.2020 35 35 

32.  Intervenţia profesională III 10.02.2020- 4.02.2020 35 33 

33.  Protecţia juridică a drepturilor omului II 17.02.2020-19.02.2020 30 28 

34.  
Activitatea de urmărire penală şi investigaţii II 

(Combaterea pornografiei infantile) 
17.02.2020-21.02.2020 30 29 

35.  Managementul operaţional II 24.02.2020-26.02.2020 30 26 

36.  Migraţia ilegală I 24.02.2020–06.02.2020 20 19 

37.  Tehnologii informaţionale 02.03.2020-06.03.2020 20 19 

38.  Activitatea poliţienească comunitară 02.03.2020-04.03.2020 30 32 

39.  Comunicarea profesională II 09.03.2020 –1.03.2020 25 22 

40.  Violenţa în familie II 09.03.2020-11.03.2020 30 30 

41.  
Curs de recalificare în domeniul  urmărirea penală  On-

line 
08.06.2020-12.06.2020 20 20 

42.  
Curs de recalificare în domeniul investigaţii infracţiuni 

On-line 
15.06.2020-19.06.2020 24 24 

 

Semestrul II Anul 2019-2020: 

Total 6 luni 2020 - 16 grupe - 425 angajaţi instruiţi 

(implicarea  24 specialişti/formatori din 6 subdiviziuni ale MAI, 

1 reprezentant din cadrul Procuraturii generale şi 2 reprezentanţi din cadrul ONG-uri). 

425 

 

TOTAL: Anul 2019-2020 

42 GRUPE/Cursuri realizate – 1115  angajaţi instruiţi 

 

TOTAL ORE REALIZATE – 1352 

Totodată, reieşind din necesităţile de instruire ale MAI, conform Ordinului MAI 

245 din 26.05.2020, au fost organizate 2 cursuri de recalificare în domeniul  urmărirea 

penală, Online, perioada 08.06.2020-12.06.2020 şi recalificare în domeniul investigaţii 

infracţiuni, Online, perioada 15.06.2020-19.06.2020, fiind instruiţi 44 angajaţi din 

cadrul subdiviziunilor IGP, pe platforma educaţională MOODLE. 

 

 Programe comune realizate în colaborare cu instituţii de învăţământ superior 

(din ţară sau din străinătate) 

În cadrul Acadmiei nu sunt programe comune realizate în colaborare cu instituţii de 

învăţământ superior din ţară sau din străinătate. 
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 Alte tipuri de programe 

Formarea profesională managerială 

Întru realizarea prevederilor Regulamentului cu privire la formarea şi dezvoltarea 

managerială a personalului MAI, aprobat prin Ordinul MAI nr.552 din 12.09.2019, 

precum şi în scopul consolidării cunoştinţelor şi abilităţilor necesare exercitării 

funcţiilor de conducere în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din 

subordinea MAI, au fost organizate şi desfăşurate următoarele cursuri de formare 

managerială: 

Nivelul I – management de bază: 

- conform prevederilor Ordinului MAI nr.675 din 24.10.2019, s-a organizat şi 

desfăşurat în perioada 28.10.2019-22.11.2019 cursurile de formare managerială de 

Nivelul I – management de bază, cu realizarea a 160 ore, pentru 41 angajaţi din cadrul 

autorităţilor administrative şi instituţiile din subordinea MAI. 

- conform prevederilor Ordinului MAI nr.70 din 07.02.2020, s-a organizat şi 

desfăşurat în perioada 10.02.20-06.03.2020, cursurile de formare managerială de 

Nivelul I – management de bază, cu realizarea a 160 ore, pentru 40 angajaţi din cadrul 

autorităţilor administrative şi instituţiile din subordinea MAI. 

- conform prevederilor Ordinului MAI nr.279 din 25.06.2020, se organizează şi 

desfăşoară la moment în perioada 29.06.20-24.07.2020 cursurile de formare 

managerială de Nivelul I – management de bază, cu realizarea a 160 ore, On line - 

pentru 49 angajaţi din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiile din subordinea 

MAI. 

Nivelul II – management superior: 

- conform prevederilor Ordinului MAI nr.615 din 27.09.2019, s-a organizat şi 

desfăşurat în perioada 30.09.-11.10.2019 cursurile de formarea managerială, Nivelul II 

– management superior, cu realizarea a 80 ore, pentru 40 angajaţi, din cadrul 

autorităţilor administrative şi instituţiile din subordinea MAI. 

- conform prevederilor Ordinului MAI nr.240 din 22.05.2020, s-a organizat şi 

desfăşurat în perioada 25.05.20 – 05.06.20203 cursurile de formarea managerială, 

Nivelul II – management superior, cu realizarea a 80 ore, On line pentru 32 angajaţi, 

din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiile din subordinea MAI. 

Total: 5 cursuri organizate – 202 angajaţi, (640 ore): 

- 3 cursuri Nivelul I – management de bază, realizate 480 ore, fiind instruiţi 

130 angajaţi; 

- 2 cursuri Nivelul II – management superior, realizate 160 ore, fiind instruiţi 

72 angajaţi. 

Scopul cursurilor constă în asigurarea abilităţilor necesare exercitării funcţiilor de 

conducere, precum şi promovarea cunoştinţelor profesionale ale angajaţilor pentru 

exercitarea eficientă a actului managerial în funcţii de conducere. 
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În cadrul procesului de instruire au fost implicate cadrele didactice ale Academiei, 

precum şi formatori din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea 

MAI, asigurând valorificarea deprinderilor practice prin experienţă şi profesionalism. 

De asemenea, s-a asigurat procesul de evaluare a competenţelor şi aptitudinilor 

managerial de către Comisia de evaluare a MAI. 

La finalizarea programelor de instruire au fost eliberate certificatele confirmative 

de absolvire a cursului, promovând cursul cu succes pe parcursul anului 2019-2020, 202 

angajaţi din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI. 

Totodată, la cursurile nominalizate s-a dispus completarea de către audienţi a 

formularelor de evaluare, cu scopul de a releva calitatea procesului de organizare şi 

instruire a cursului vizat, a relevanţei disciplinelor/tematicilor abordate, a eficienţei de 

predare a formatorilor/cadrelor didactice implicate, precum şi îmbunătăţirea sistemului 

de instruire conform necesităţilor. 

Urmare a prelucrării datelor completate, respondenţii au apreciat cu calificativul 

„bine” şi „foarte bine”, organizarea cursurilor, conţinutul, calitatea procesului de 

instruire, asigurarea de către instituţie a suportului tehnic şi informaţional, precum şi 

prestaţia titularilor de disciplină/ cadrelor didactice implicate pe parcursul perioadei de 

instruire. 

Instruirea personalului organizaţiilor particulare de pază 

(cursuri de pregătire iniţială şi perfecţionare gardieni) 

3 grupe/cursuri realizate - realizate 480 ore, 59 angajaţi instruiţi; 

 

Formarea profesională iniţială 

Formarea profesională iniţială constituie faza primară a instruirii personalului 

angajat pentru prima dată în structurile MAI, pentru ocuparea funcţiilor de ofiţeri şi 

subofiţeri. Cursurile de formare iniţială se organizează în baza programului anual 

stabilit de către Ministerul Afacerilor Interne.  

Menţionăm faptul că, în cadrul procesului de instruire se asigură dezvoltarea 

abilităţilor practice şi aptitudinilor profesionale necesare pentru exercitarea eficientă a 

atribuţiilor de serviciu. 

Respectiv, conform Ordinului MAI nr.251 din 26.04.2019 „Cu privire la 

organizarea cursurilor de formare profesională iniţială în anul de studii 2019-2020”, în 

cadrul Direcţiei dezvoltare profesională pe parcursul anului de studii 2019 – 2020 au 

fost organizate şi desfăşurate următoarele cursuri de formare profesională iniţială: 

 6 grupe/plutoane de ofiţeri - 127 angajaţi instruiţi, realizate 3120 ore; 

 6 grupe/plutoane de subofiţeri - 155  angajaţi instruiţi, realizate 6000 ore; 

Total: 12 grupe – 282 angajaţi instruiţi, realizate 9120 ore. 

La finalizarea programelor de instruire sunt eliberate certificatele confirmative de 

absolvire a cursului, promovând cursul, 282 angajaţi (efectivul de ofiţeri şi subofiţeri), 

din cadrul subdiviziunilor subordonate ale MAI. 
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De remarcat că audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagiul de 

practică în cadrul subdiviziunilor MAI, unde sunt angajaţi. 

De asemenea, aspectele abordate pe segmentul formării iniţiale în perioada de 

raportare vizează şi desfăşurarea examenelor de absolvire de către audienţi prin 

constituirea Comisiilor de evaluare cu implicarea unui reprezentant al IGP. 

Total pentru anul de studii 2019 – 2020 au fost instruite pentru: 

Nr. 

crt. 

Formarea profesională Grupe/cursuri Angajaţi 

instruiţi 

Nr. ore 

realizate 

1. Formarea profesională iniţială 12 282 9120 

2. Formarea profesională continuă 42 1115 1352 

3. Formarea profesională managerială 5 202 640 

4. Instruirea personalului organizaţiilor 

particulare de pază 

 

3 59 480 

Total: 62 1658 11592 

TOTAL: 1658 angajaţi instruiţi; 

       Realizate: 11592 ore. 

 

 

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTERN DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

 

 Structuri responsabile 

I. Direcţia studii şi management al calităţii (DSMC) 

Misiunea DSMC a Academiei constă în sprijinirea managementului calităţii şi în 

realizarea politicii Academiei în domeniul calităţii studiilor, prin proiectarea, 

implementarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a asigurării şi evaluării calităţii 

studiilor la nivel de facultate şi direcţii, elaborarea rapoartelor cu privire la 

managementul calităţii, în acord cu respectarea exigenţelor externe specifice asigurării 

şi evaluării calităţii. 

II. Comisiile  care asigură sistemul de management  al calităţii la  nivelul 

Academiei: 

- Comisia pentru evaluare şi managementul calităţii (comisie permanentă a 
Senatului Academiei) (CEMC) 

CEMC este un organ, cu funcţii de coordonare a activităţilor de evaluare şi 

asigurare a managementului calităţii, cât şi de consultanţă, expertizare, analiză, 

implementare şi de fundamentare a actelor decizionale ale Senatului Academiei în 

domeniul managementului calităţii la nivel de Academie. 
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Misiunea CEMC este de a stabili, documenta, implementa, monitoriza, menţine şi 

îmbunătăţi sistemul de management al calităţii în Academie, în deplină concordanţă cu 

cerinţele învăţământului superior al Republicii Moldova şi ale celui European. 

Coordonează şi oferă suport activităţilor din Academie privind creşterea calităţii 

serviciilor oferite, prin implicarea personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific, didactic şi a 

personalului didactic auxiliar şi alte categorii de personal cât şi a studenţilor. 

- Comisia de asigurare a calităţii (CAC) 

Comisia de asigurare a calităţii (CAC) este o structură consultativă şi decizională în 

cadrul Academiei, formată în scopul promovării politicii de asigurare a calităţii la 

catedre, direcţii etc. 

CAC funcţionează în bază permanentă în cadrul Direcţiei studii şi management al 

calităţii şi are rolul de a asigura buna desfăşurare a activităţilor  privind asigurarea şi 

evaluarea calităţii din cadrul facultăţii, direcţiilor în strânsă colaborare cu Direcţia studii 

şi management al calităţii, Consiliul Facultăţii şi CEMC. 

În acest context, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” sunt implementate 

următoarele componente ale auditului intern al calităţii procesului educaţional:  

 monitorizarea şi evaluarea reuşitei academice a studenţilor; 

 evaluarea calităţii predării cursurilor de către cadrele didactice;  

 sondajul anonim al studenţilor privind calitatea studiilor;  

 sondajul anonim al profesorilor;  

 evaluarea calităţii procesului educaţional de către studenţi; 

 evaluarea reciprocă a calităţii activităţii didactico-ştiinţifice la nivel de 

facultate/şcoală doctorală/program de studii/ unitate de curs;  

 evaluarea calităţii activităţii ştiinţifice; 

 sondajul angajatorilor privind calitatea absolvenţilor Academiei; 

 analiza rapoartelor de autoevaluare pe facultăţi şi programe de studii şi elaborarea 

acţiunilor orientate spre ameliorarea calităţii şi sporirea competitivităţii Academiei; 

 evaluarea eficienţei demersurilor de internaţionalizare ale Academiei; 

 evaluarea calităţii activităţilor extracurriculare. 

Fiecare componentă a calităţii este monitorizată de Comisia pentru evaluare şi 

managementul calităţii (comisie permanentă a Senatului Academiei) (CEMC), discutată 

şi aprobată de Senatul Academiei. 

Sistemul de management al calităţii al Academiei se bazează pe implementarea 

noilor tehnologii informaţionale, monitorizarea şi auditul intern al calităţii predării 

cursurilor la care participă toţi actorii-cadrele didactice, personalul managerial şi 

structurile de guvernare studenţească ş.a. Partciparea studenţilor la procesul decizional 

constituie un element obligatoriu al filosofiei de guvernare a Academiei „Ştefan cel 

Mare”.  

 Proceduri/mecanisme noi implementate/testate la nivel instituţional 

În anul universitar 2019-2020 activitatea de evaluare a calităţii predării cursurilor a 

fost realizată sub egida Comisiei de Asigurare a calităţii. 
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Evaluarea calităţii actului didactic a fost efectuată conform unei liste de indicatori 

utilizaţi în acest scop în practica naţională de către ANACEC. Datele obţinute au fost 

analizate incluisv în dinamică pentru a stabili evoluţia şi remedierea deficienţelor 

procedurilor de asigurare a calităţii.  

În Academia „Ştefan cel Mare”, evaluarea internă a calităţii studiilor este realizată 

de către:  

- structurile responsabile de asigurarea calităţii; 

- studenţi; 

- cadre didactice;  

- absolvenţii instituţiei; 

- beneficiari etc. 

Studiind procesele de implementare a procedurilor managementului calităţii din 

instituţia noastră se observă că s-a urmărit permanent implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice şi a studenţilor în evaluarea şi desfăşurarea activităţilor de 

învăţământ, participarea reprezentanţilor beneficiarului la îmbunătăţirea activităţilor 

didactice după principiile competitivităţii şi necesităţii prin:  

- modernizarea şi îmbunătăţirea procesului de învăţământ printr-o colaborare 

permanentă cu beneficiarii şi / sau instituţiile similare din ţară şi străinătate;  

 - realizarea unor înalte standarde academice pentru a pregăti absolvenţi capabili să 

utilizeze cunoştinţe teoretice şi practice astfel încât să ofere feedback beneficiarilor;  

- organizarea de acţiuni diversificate de cooperare inter-universitară în domeniul calităţii 

cu instituţii similare atât din ţară dar şi din străinătate, fie prin continuarea schimburilor 

de experienţă, fie prin aplicarea pentru granturi şi proiecte în comun pe domeniul 

calităţii în învăţământul superior.       

Demn de menţionat este angajamentul total al conducerii Academiei pentru 

implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al 

Calităţii, pentru realizarea celor propuse, urmărindu-se crearea unei mentalităţi adecvate 

în rândul personalului Academiei în ceea ce priveşte competenţa, responsabilitatea şi 

respectul faţă de cerinţele beneficiarului. Toate politicile şi strategiile instituţionale au 

fost centrate pe calitate, având stabilite pentru fiecare din acestea şi mijloacele concrete 

de realizare, precum şi măsuri şi termene precise.  

Politica în domeniul calităţii la nivelul Academiei se referă la următoarele aspecte:  

- realizarea unor înalte standarde academice;  

- creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică;  

- existenţa unei preocupări permanente pentru crearea unei culturi a calităţii la 

personalul Academiei;  

- crearea unui climat instituţional adecvat vieţii academice;  
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- promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane;  

- realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului;  

- asigurarea promptitudinii serviciilor;  

- asigurarea unui sistem eficient de control;  

- aplicarea unui management instituţional modern;  

- promovarea acţiunilor de cooperare inter-universitară pe plan naţional şi internaţional. 

Mecanismele concrete de realizare a activităţilor specifice asigurării calităţii sunt 

precizate în regulamentele interne, aprobate de Senatul Academiei.  

Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii în Academie, se realizează prin:  

a) identificarea şi implementarea unei structuri organizatorice optime pentru sistemul 

calităţii;  

b) delegarea de responsabilitate şi autoritate la toate nivelurile relevante;  

c) realizarea unui echilibru între decizia managerială şi consultarea părţilor interesate 

(beneficiari, personalul şi studenţii academiei);  

e) politica privind asigurarea unui prosec de studii calitativ;  

f) definirea clară a standardelor de performanţă, a criteriilor de evaluare şi recunoaştere 

a activităţii individuale şi de grup;  

g) crearea unui climat care să încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa;  

h) promovarea instruirii şi perfecţionării continue;  

i) evaluarea periodică a contribuţiei individuale la realizarea obiectivelor instituţiei;  

j) crearea şi dezvoltarea unui sistem informaţional de sprijin pentru sistemul calităţii.  

Printre punctele forte privind asigurarea calităţii în Academie putem identifica:            

- Instituţia dispune de cadre calificate;   

- Creşterea nivelului de pregătire a studenţilor, confirmată de rezultatele obţinute în 

activitatea desfăşurată ulterior absolvirii;  

- Experienţă vastă în domeniile de studii absolvite;  

- Caracter de unicitate, Academia fiind singura instituţie care asigură pregătirea iniţială 

şi continuă pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru alţi beneficiari 

specializaţi;  

- Excelentă colaborare cu structuri similare naţionale şi internaţionale;   

- O bună imagine şi relaţie cu mediul academic – universitar;   

- Absolvenţii beneficiază de repartiţie la absolvirea cursurilor în proporţie de 100%. 
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Academia prin Comisiile de calitate, şi cu aportul întregului personal, şi-a propus 

ca, prin toate metodele, instrumentele şi planurile de activitate elaborate şi utilizate, să 

creeze cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii şi 

pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de calitate, astfel încât să creieze cadrul 

organizatoric necesar pentru ca în instituţia noastră să se deruleze un învăţământ de 

elită, centrat pe student iar, la finalizarea programelor de studii, absolvenţii Academiei 

să fie recunoscuţi oriunde ca adevăraţi profesionişti. 

 Date statistice/indicatori de creştere a calităţii 

În contextul îmbunătăţirii continue a serviciilor oferite, Academia „Ştefan cel 

Mare” prin Direcţia studii şi management al calităţii şi-a propus o focalizare a 

interesului asupra strategiilor de evaluare a nivelului calităţii studiilor de către studenţi 

cu privire la mediul universitar. 

Procesul anual de evaluare a nivelului calităţii studiilor reprezintă o dovadă 

sustenabilă pentru faptul că Academia este interesată de opinia partenerilor săi – 

studenţii – şi le oferă acestora oportunitatea de a se exprima direct în legătură cu toate 

aspectele legate de mediul academic. 

Acest proces permite realizarea unei monitorizări interne continue şi eficace, cu 

identificarea posibilităţii de ameliorare a serviciilor instituţiei noastre. Analiza a fost 

realizată în baza chestionarului pentru evaluarea nivelului calităţii studiilor de către 

studenţi pentru a urmări stabilirea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu 

condiţiile de dezvoltare profesională asigurate de Academie, pentru semestrul I şi II al 

anului de studii 2019-2020. 

Obiective: 

- monitorizarea indicatorilor de calitate a studiilor în cadrul Academiei; 

- identificarea nivelului general de satisfacţie al studenţilor; 

- determinarea punctelor tari şi punctelor slabe ale serviciilor şi resurselor furnizate 

de Academie; 

- calitatea procesului didactic şi nivelul oportunităţilor de dezvoltare personală şi 

profesională din Academie; 

- colectarea sugestiilor şi formularea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii în cadrul 

Academiei etc. 

Chestionarul a fost aplicat unui eşantion de 490 de studenţi ai Facultăţii Drept, 

ordine publică şi securitate civilă şi curpinde un număr de 61 de variabile structurate pe 

9 (nouă) categorii formulate astfel încât să atingă majoritatea aspectelor importante care 

asigură formarea studentului din momentul în care începe studiile universitare şi până la 

finalizarea acestora. 

Rezultatele chestionarului denotă că studenţii aleg Academia, în cele mai dese 

cazuri din următoarele motive: dorinţa de cunoaştere, diploma obţinută va fi garanţia 

unor competenţe profesionale valoroase pe piaţa muncii. Alte compartimente ale 
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chestionarului a avut drept scop evaluarea eficienţei programului de studii, procesului 

didactic, comunicare şi transparenţă, aprecierea bazei materiale, aprecierea capacităţilor 

cadrelor didactice, unde studenţii au apreciat 12 capacităţi ale cadrului didactic şi 

anume: punctualitatea, corectitudine şi tact în raport cu studenţii; ţinută lingvistică; 

utilizarea proriilor cercetări (exemple din practică); folosirea metodelor interactive, 

moderne în predare; utilizarea noilor tehnologii, tehnici şi tactici variate; evaluarea 

obiectivă a cunoştinţelor; motivarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor; 

prezentarea materialelor eficiente pentru învăţarea cursului; asigurarea transparenţei 

conţinuturilor curriculare; organizarea şi ghidarea activităţilor independente a 

studenţilor; receptivitate la opiniile studenţilor. 

Conform analizei efectuate au fost obţinute note finale în cadrul unui sistem de 

rating al cadrelor didactice. 

Având în vedere situaţia pandemică existentă la nivel mondial/naţional şi faptul că  

s-a sistat interacţiunea fizică pentru desfăşurarea procesului didactic Academia trebuie 

să asigure o altă modalitate de învăţare şi permanent are datoria de a încuraja studenţii 

să-şi împărtăşească feedback-ul cu privire la digitalizarea întregului act educaţional. 

Pentru a putea stabili corect modalităţile de îmbunătăţire a mecanismelor 

procesului didactic a fost necesară o chestionare reală a satisfacţiei studenţilor faţă de 

toate aspectele structurale ale predării online din acest moment. 

Astfel, a fost creat un chestionar prin care sa urmărit identificarea eficacităţii 

instruirii în sistem online, dificultăţile întâlnite, precum şi sprijinul de care au nevoie 

studenţii pentru continuarea în bune condiţii a activităţilor didactice. 

În scopul asigurării securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, studenţii au 

făcut cunoştinţă şi au completat chestionarul pe site-ul academy.police.md unde a fost 

plasat varianta electronică a acestuia. În total au fost chestionaţi 547 studenţi ai 

Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă.  

În urma analizei rezultatelor obtinute, au fost conturate recomandari, menite să 

ducă la îmbunătăţirea nivelului calităţii studiilor adresat studenţilor ca principali 

beneficiari ai serviciilor educaţionale oferite de instituţie. 

 

 Organizarea concursului locurilor bugetare 

Concursul de admitere se organizează în cadrul Academiei pe domenii de formare 

profesională la ciclul I (studii superioare de licenţă), în funcţie de forma de învăţământ 

şi sursa de finanţare (buget, cu taxă), în limita planurilor de înmatriculare aprobate în 

modul stabilit. 
Admiterea în Academie se efectuează dacă candidatul a perfectat pe deplin dosarul 

de participare la concurs. Admiterea la locurile bugetare se efectuează conform regulilor 

generale, prioritate acordându-se persoanelor care au fost declarate apte de către 

Comisia medico-militară şi au urmat procedurile de angajare în serviciile MAI. 
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Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare 

specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu 

finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:  

a)tinerii rămaşi fără ocrotire părintească; 

b) tinerii cu ambii părinţi cu grad de dezabilitate; 

c) tinerii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi 

independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea 

consecinţelor avariei de la Cernobîl, militarii-participanţi la operaţiunile militare post-

conflict cu caracter umanitar în Irak;  

d) tinerii din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere; 

e) absolvenţi ai şcolilor din localităţile de Est ale Republicii Moldova şi din mun. 

Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul  

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;  

f) tinerii din familiile de romi; 

g) tinerii care au efectuat serviciul militar în termen. 

Cu exactitate modalitatea de organizare a concursului locurilor bugetare este 

reglementată de Regulamentul admiterii la Ciclul I – studii superioare de licenţă în 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI pentru anul universitar 2020-2021, aprobat prin 

Hotărârea Senatului, Proces verbal nr. 4 din 19 mai 2020, Cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) la Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI. 



5. INFORMAŢII DESPRE STUDENŢI 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2019-2020 
Învăţământ cu frecvenţă 

Anexa nr. 1 
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I Codul şi specialitatea CICLUL I, LICENŢĂ 

1 0421.1 Drept - - 40 73 56 56 52 27 39 32 - - 375 187 188 174 201 38 31 69 69% 

2 1032.1 Securitate civilă şi publică - - 75 - 67 - 49 - - - - - 191 191 - 115 76 49 - 49 65,33% 

 TOTAL LICENŢĂ - - 115 73 123 56 101 27 39 32 - - 566 378 188 289 277 87 31 118 67,17% 

II 
Codul şi domeniul de formare prof., 

programul de studii 
CICLUL II, MASTER 

1 
0421 Drept 

Programul de master: Drept economic (90/120) 
- - 18 39 - - - - - - - - 57 18 39 24 33 14 30 44 83,01% 

2 Programul de master: Drept penal (90/120) - - 10 38 - - - - - - - - 48 10 38 28 20 18 31 49 90,74% 

3 
Programul de master: Drept penal (UP) 

(90/120) 
- - 14 25 - - - - - - - - 39 14 25 24 15 9 29 38 84,50% 

4 
Programul de master: Drept penal (ASI) 

(90/120) 
- - 2 14 - - - - - - - - 16 2 14 16 0 8 12 20 79,92% 

5 
Programul de master: Drept poliţienesc 

(90/120) 
- - 16 26 - - - - - - - - 42 16 26 38 4 8 20 28 82,35% 

 TOTAL MASTER - - 60 142 - - - - - - - - 202 60 142 130 72 52 127 179 84,10% 

III 
Codul şi profilul ştiinţific, programul 

de studii 
CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL DOCTORAT - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL CICLUL I,II,III - - 175 215 123 56 101 27 39 32 - - 768 438 330 419 349 139 158 297 75,63% 



Anexa nr. 2 

Contingentul de studenţi în anul de studii 2019-2020 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 
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I 
Codul şi 

specialitatea 
CICLUL I, LICENŢĂ 

1 0421.1 Drept 61 51 58 68 61 299 90 209 180 119 23 35 58 96,66% 

 TOTAL LICENŢĂ 61 51 58 68 61 299 90 209 180 119 23 35 58 96,66% 

II 

Codul şi domeniul 

de formare prof., 

programul de studii 

CICLUL II, MASTER 

 - - - - - - - - - - - - - - - 

 TOTAL MASTER - - - - - - - - - - - - - - 

III 

Codul şi profilul 

ştiinţific, 

programul de studii 

CICLUL III, STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT 

1 552.02. Drept 

administrativ 
1 3 1 - - 5 - 5 3 2 0 0 0 - 

2 552.04. Drept 

funciar şi al mediului 
- 2 1 - - 3 1 2 2 1 0 0 0 - 

3 552.07. Drept 

contravenţional 
1 - 3 - - 4 - 4 4 - 0 0 0 - 

4 554.01. Drept penal 

şi execuţional penal 
2 5 12 - - 19 3 16 16 3 0 0 0 - 

5 554.02. Criminologie 1 6 5 - - 12 1 12 9 3 0 0 0 - 

6 554.03. Drept 

procesual penal 
1 1 7 - - 9 - 9 5 4 0 0 0 - 

7 554.04. 

Criminalistică, 

expertiză judiciară, 

investigaţii operative 

2 2 - - - 4 2 1 3 1 0 0 0 - 

 TOTAL 

DOCTORAT 
8 19 29 - - 56 7 49 42 14 0 0 0 - 

 
TOTAL CICLUL 

I,II,III 
69 70 87 68 61 355 97 258 222 133 23 35 58 96,66% 
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 Dinamica contingentului de studenţi în anul de studii 2019-2020 
Anexa nr. 3 
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1 

Cu frecvenţă, 

din ei la: 
768 516 2 2 4 - 2 16 - 3 - 297 749 

buget 438 175 - - 2 - 1 8 - - - 139 429 

cu taxă 330 341 2 2 2 - 1 8 - 3 - 158 320 

2 

Cu frecvenţă 

redusă, 

din ei la: 

358 62 - 3 8 - 15 4 - 15 - 58 277 

buget 97 10 - - 8 - 11 - - - - 23 71 

cu taxă 261 52 - 3 - - 4 4 - 15 - 35 206 

TOTAL 1126 578 2 5 12 - 17 20 - 18 - 355 1026 

 

 Evaluarea studenţilor 

Anexa nr. 4 

Reuşita studenţilor pe anii de studii în anul de învăţământ 2019-2020 
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10 – 9 9 – 7 7 – 5 4 – 1 

1 Anul I 459 390 69 188 271 459 - 44 262 130 - 96,67 436 444 

2 Anul II 250 179 71 146 104 250 - 4 118 101 - 98,03 242 242 

3 Anul III 217 128 89 115 102 217 - 16 105 54 - 89,47 204 204 

4 Anul IV 139 71 68 62 77 139 - 13 69 54 - 97,84 136 136 

5 Anul V 61 - 61 24 37 61 - 4 31 23 - 95,08 58 - 

TOTAL 1126 768 358 535 591 1126 - 81 585 362 - 95,41 1076 1026 
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Anexa nr. 5 

 

Calitatea studiilor în anul academic 2019-2020 
 

Nr. 

crt. 

Indicatorii calităţii 

studiilor 

(pe domenii de formare 

profesională) 

Baza admiterii 
Mediul de 

formare 
Forma de studii 

BAC 

Diplomă de 

studii 

profesionale 

Diplomă 

de studii 

superioare 

Atestat 

studii 

medii de 

cultură 

generală 

Alt act 

de 

studii 

(specif. 

tipului 

de act) 

Rural Urban 
Cu 

frecvenţă 

Cu 

frecvenţă 

redusă 

1 Denumirea domeniului: 042 Drept / 0421.1 Drept 

 

Media la admitere 7,09 8,13 8,11 - - 7,20 7,31 7,10 7,33 

Media la prima sesiune - - - - - 7,30 7,43 7,31 7,42 

Restanţe - - - - - 56 39 69 26 

2 Denumirea domeniului: 103 Servicii ale securităţii / 1032.1 Securitate civilă şi publică 

 

Media la admitere 6,82 - - - - 6,84 6,74 6,82 - 

Media la prima sesiune - - - - - 7,29 7,23 7,26 - 

Restanţe - - - - - 4 7 11 - 

 

 

 Evidenţa studentilor orfani/cu dizabilităţi în anul de studii 2019-2020 
 

Anexa nr. 6 

Nr. 

Anul 

de 

studii 

Absolvent 

în anul 

curent 

(da / nu) 

Numele, 

prenumele 

studentului 

Specialitatea/programul 

de studii 

Statutul studentului 

(orfan/tutelă) Acte care 

confirmă statutul 

indicat 
Orfan/tutelă 

Cu grad de 

dizabilitate 

sever/accentuat 

1 III nu 
Melnic Olga 

Denis 

Specialitatea 

DREPT/programul de 

studii DREPT 

orfan - 

Dispoziţia Nr.57 

din 21.12.2015 

Consiliul raional 

Drochia, 

Direcţia 

Asistenţă 

Socială 
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 Evidenţa studenţilor din raioanele de Est în anul de studii 2019-2020 
Anexa nr. 7 

Nr. crt. Forma de învăţământ 
An 

compensator 
Anul I Anul II Anul III Anul IV 

Anul 

V 

Anul 

VI 
Total 

1 

Cu frecvenţă - 5 5 8 4 - - 22 

buget - 4 5 7 4 - - 20 

contract - 1 - 1 - - - 2 

2 

Cu frecvenţă redusă - - 1 1 2 - - 4 

buget - - - - 2 - - 2 

contract - - 1 1 - - - 2 

TOTAL general - 5 6 9 6 - - 26 

 

 Asigurarea studenţilor cu locuri în cămine în anul de studii 2019-2020 
Anexa nr. 8 

 

Nr. 

crt. 

Numărul 

căminului, 

adresa, 

tipul 

(coridor, 

bloc) 

Numărul 

de 

studenţi 

care au 

solicitat 

cămin 

Capacitatea 

de cazare 

conform 

proiectului 

Numărul 

de 

persoane 

cazate 

Categoriile de 

locatari 
Suprafaţa 

medie de 

locuit ce 

revine 

unui 

locatar 

(m
2
) 

Numărul de persoane aflate în 

cămin în perioada stării de 

urgenţă 

studenţi 

cadre 

universitare, 

inclusiv 

auxiliare 

Total studenţi 

cadre 

universitare, 

inclusiv 

auxiliare 

1 

str. Gh. 

Asachi 21, 

str. Sf. 

Vineri 7 

560 660 660 555 105 12 217 112 105 

TOTAL 560 660 660 555 105 - 217 112 105 

 

 Organe de autoguvernanţă studenţească 

Structura de autoguvernare studenţească (SAS) este o organizaţie studenţească, 

neguvernamentală, apolitica, nepartinica, independenta, nonprofit; constituită în baza 

principiilor benevole şi egalităţii în drepturi ale studenţilor de la diferite subdiviziuni ale 

instituţiei. 

Structura de autoguvernare sudenţească este organul reprezentativ suprem al studenţilor 

din cadrul instituţiei de învăţământ superior, recunoscut oficial de către conducerea 

instituţiei, care include mai multe niveluri de decizie, are un sistem decizional şi electiv 

democratic şi funcţionează conform Cartei Universitare şi Regulamentul instituţional 

privind organizarea și funcționarea Structurii de autoguvernare studențească. 
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Misiunea activităţii SAS constă în educarea studenţilor în baza valorilor 

democratice, cultivarea cetăţeniei active, inteligente, a cetăţenilor responsabili, capabili 

să satisfacă nevoile individuale şi societale, formarea tinerii generaţii din Republica 

Moldova în spiritul solidarităţii, libertăţii şi a încrederii în viitorul propriu. 

SAS îşi promovează misiunea prin promovarea şi reprezentarea intereselor 

educaţionale, profesionale, sociale, culturale, morale şi economice ale studenţilor, atât 

în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul societăţii Republicii Moldova şi 

europene. 

În Academia „Ştefan cel Mare” SAS îşi are reprezentranţi activi în Senatul 

instituţiei, Consiliul Facultăţii Drept, ordine publică şi securitate civilă şi comisia de 

asigurare a calităţii, care reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele studenţilor 

în relaţiile acestora cu conducerea instituţiei, participă la elaborarea şi implementarea 

proiectelor / programelor de dezvoltare ale studenţilor, asigurând o maximă eficienţă a 

acestora, participă la perfecţionarea regulamentelor, metodologiilor şi curricula 

universitare, participă la activităţile de autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă 

a calităţii în învăţămîntul superior, participă la activităţile de evaluare a studenţilor şi a 

personalului ştiinţifico-didactic din instituţia de învăţământ superior, oferă suport 

studenţilor în mobilităţile academice naţionale şi internaţionale, monitorizează 

asigurarea dimensiunii sociale a învăţământului superior: accesul la studii; alocarea 

burselor sociale, de studii, de merit; scutirea de taxa de studii; corectitudinea 

desfăşurării concursului locurilor bugetare, participă la managementul şi îmbunătăţirea 

serviciilor din cadrul căminelor studenţeşti. 

Ţinând cont de specificul instituţiei şi specialităţile legate de activitatea 

poliţienească, SAS are rezultate frumoase în domeniile date. Studenţii Academiei 

participă la toate masurile instituţionale sau ale MAI, dând dovadă de o pregătire bună 

în domeniu. În primul semestru al anului universitar 2019-2020, SAS a Academiei a 

delegat de rând cu studenţii altor Facultăţi de Drept din republică, membrii săi, care au 

participat la Concursul naţional al studenţilor din domeniul Drept, organizat de ELSA 

Moldova, unde din primele 15 locuri premiante au ocupat 13 poziţii. De asemenea au 

fost delegaţi 4 studenţi, care au participat la concursul studenţilor din domeniul Drept, 

organizat la Iaşi, România, ocupând 2 locuri premiate. SAS participă activ la 

organizarea în cadrul Facultăţii a activităţilor  ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde, ore 

demonstrative, aplicaţii tactice şi alte activităţi instituţionale, interinstituţionale şi 

ministeriale. 

 Activităţi extracurriculare 

În cadrul Academiei se organizează şi se conduc următoarele cercuri ştiinţifice 

studenţeşti: 

1) În cadrul catedrei „Ştiinţe penale”, activează Cercul ştiinţific studenţesc 

„Gaudeamus”, membrii căruia pe parcursul anului 2019-2020 au susţinut un şir de 

lecţii cu următoarele teme: 
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– în luna octombrie 2019 a fost desfăşurată masa rotundă studenţească cu 

genericul ,,Elemente distinctive a personalităţii criminalului violent”, responsabil pentru 

pregătire şi realizare fiind dl I. Rotaru.   

– în luna noiembrie 2019 a fost desfăşurată masa rotundă studenţească cu 

genericul ,,Perspectiva consacrării caracterului obiectiv al răspunderii penale şi a 

principiului prezumţiei vinovăţiei în cazul infracţiunilor de mediu”, responsabil pentru 

pregătire şi realizare fiind dl I. Slisarenco.   

– în luna decembrie 2019 a fost desfăşurată masa rotundă studenţească cu 

genericul ,,Răspunderea penală a participanţilor la infracţiune”, responsabilă pentru 

pregătire şi realizare fiind dna V. Russu.  

 2) În cadrul catedrei „Procedură penală şi criminalistică”, activează Cercul 

ştiinţific studenţesc „Lex”, membrii căruia la data de 13 decembrie 2019 în incinta 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu 

genericul „Asigurarea intelectuală şi tehnico-tactică a activităţii organelor de drept”, 

cu participarea studenţilor Facultăţii drept, securitate civilă şi ordine publică, secţia zi, 

anul 3 (buget,taxă). 

 Obiectivele conferinţei au fost următoarele: 

- Reglementarea şi valorificarea aspectelor, regulilor, recomandărilor cu caracter tehnic 

la preîntîmpinarea şi investigarea infracţiunilor; 

- Reglementarea şi valorificarea aspectelor, regulilor, recomandărilor cu caracter tactic 

la preîntîmpinarea şi investigarea infracţiunilor; 

- Reglementarea şi valorificarea aspectelor regulilor, recomandărilor cu caracter 

metodic la preîntîmpinarea şi investigarea infracţiunilor; 

- Analiza cauzelor şi condiţiilor apariţiei fenomenelor generatoare de infracţiuni, 

valorificrea aspectelor de prîntîmpinare şi minimalizare a acţiunilor ilegale; 

- Exemplificarea bunurilor practici internaţionale  de utilizare a recomandărilor, 

procedeelor cu caracter tehnico-tactic şi metodic în activitatea de investigare şi 

prevenire a criminalităţii. 

3) În cadrul Cercului ştiinţific studenţesc „Academos” al catedrei „Ştiinţe 

manageriale şi socio-umane”, la data de 14 noiembrie 2019 membrii catedrei „Ştiinţe 

manageriale, socio-umane şi comunicare profesională” cu aportul substanţial al 

studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos”, au organizat şi 

desfăşurat conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Moralitatea – pilon în 

activitatea profesională al funcţionarului public”, consacrată Zilei mondiale a 

Filosofiei. Conferinţa a avut ca obiectiv primordial promovarea şi conştientizarea 

valorilor morale cu aport în comportamentul funcţionarului public. Totodată, s-a 

accentuat rolul formelor moralităţii ca pilon în activitatea profesională. 

Respectiv, şi în cadrul Şcolii doctorale conform Planului de învăţământ sunt 

prevăzute următoarele activităţi extracurriculare: 

- participarea la conferinţe, simpozioane, mese rotunde naţionale şi internaţionale 

cu raport oral sau publicat etc.; 
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- elaborarea şi publicarea articolele ştiinţifice în reviste naţionale şi internaţionale, 

participarea cu rezumate (teză) la conferinţe naţionale şi internaţionale etc. 

 

6. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL UNIVERSITAR 

 Contingentul personalului didactic, ştiinţifico-didactic, şi de cercetare 

 

Anexa nr. 9 

Numărul cadrelor didctice, ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice în anul de studii  2019-2020 

Nr. 
Categorii de 

personal 

Nr. 

efectiv 

de 

posturi 

Nr. 

de 

cadre 

angaj

ate 

Inclusiv 

Nr. de cadre titulare (în state) Nr. de cadre prin cumul (extern) 

Cu titlu 

ştiinţific 

(excusiv) 

Cu titlu 

ştiinţifico

-didactic 

(exclusiv) 

Cu titlu 

ştiinţific şi 

titlu 

ştiinţifico-

didactic 

Fără titluri 

(ştiinţific/şt

iinţifico-

didactic) 

Cu titlu 

ştiinţific 

(excusiv) 

Cu titlu 

ştiinţifico

-didactic 

(exclusiv) 

Cu titlu 

ştiinţific şi 

titlu 

ştiinţifico-

didactic 

Fără 

titluri 

(ştiinţific/

ştiinţifico

-didactic) 

I Didactice           

 asistent 17 52 1 - - 44 - - - 7 

 formator 27 12 - - - 12 - - - - 

 maestru de 

concert 
- - - - - - - - - - 

 maistru de 

instruire 
3 2 - - - 2 - - - - 

 antrenor - - - - - - - - - - 

II Ştiinţifico-

didactice 
          

 lector 37 11 2 - - 8 1 - - - 

 conferenţiar 35 37 13 1 16 - 4 - 2 1 

 profesor 10 11 2 - 9 - - - - - 

III Ştiinţifice           

 cercetător 

ştiinţific 
2 2 - - 1 1 - - - - 

 cercetător 

ştiinţific 

superior 

1 - - - - - - - - - 

 cercetător 

ştiinţific 

coordonator 

1 - - - - - - - - - 

 cercetător 

ştiinţific 

principal 

1 1 - - 1 - - - - - 

 TOTAL 

general 
134 128 18 1 27 67 5 - 2 8 
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 Personal de conducere 

Nr. Categorii de personal Nr. efectiv de posturi Nr. de pers. angajate 

1. Rector 1 1 

2. Prim-prorector 1 1 

3. Prorector 4 3 

4. Decan/Prodecan/ Director 4 4 

5. Şef Direcţie/Şef adjunct Direcţie 12 12 

6. Şef Secţie/Şef adjunct Secţie 29 29 

7. Şef Departament 4 3 

8. Şef Catedre 9 8 

9. Şef Serviciu 7 7 

 TOTAL general 71 68 

 Personal auxiliar 

Nr. Categorii de personal Nr. efectiv de posturi Nr. de pers. angajate 

1. 

Ofiţer principal/ofiţer 

superior/ofiţer/subofiţer 

superior/inspector 

superior/inspector/metodist principal, 

metodist superior, specialist principal) 

121 94 

2. Secretar ştiinţific 1 1 

3. Jurist 1 1 

4. Economist principal/contabil principal 5 5 

5. 

Bibliotecar (şef Secţie, şef Serviciu, 

bibliotecar principal, bibliograf 

principal) 

13 11 

6. 
Medic fizioterapeut/medic 

terapeut/asistent medical/infermier 
10 10 

7. 
Administrator principal reţea de 

calculatoare/inginer superior 
2 2 

8. Bucătar-şef/bucătar/bucătar auxiliar 13 9 

9. 
Electromontor/lăcătuş-

instalator/administrator principal 
5 5 

10. Şofer 1 1 

11. Şef arhivă/Şef depozit/Şef garaj 7 7 

 TOTAL general 179 146 
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7. SERVICII DE GHIDARE ŞI DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ 

 Structuri funcţionale la nivel instituţional 

Structura Serviciului orientare profesională şi ghidare în carieră este reglementată 

de Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de orientare 

profesională şi ghidare în carieră al Direcţiei studii şi management al calităţii a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova aprobat la şedinţa Senatului 

proces-verbal nr.4 din 19 mai 2020. 

Serviciul orientare profesională şi ghidare în carieră al Direcţiei studii şi 

management al calităţii a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este o entitate condusă şi 

subordonată nemijlocit şefului Direcţiei studii şi management al calităţii.  

Personalul Serviciului este încadrat în funcţie conform statelor aprobate prin 

ordinul MAI şi organizează lucrul în conformitate cu planul de activitate şi 

documentelor normativ-reglatorii ce stipulează primordialitatea creării condiţiilor 

necesare unor studii de calitate, pun accent pe relaţia dintre mediul universitar şi piaţa 

muncii; condiţionează axarea programelor de studii pe formarea unui sistem de 

competenţe profesionale solicitate pe piaţa muncii; contribuie la modernizarea 

programelor de formare profesională în baza modificărilor propuse în mediul 

profesional, colaborează cu angajatorii, reprezentanţii ministerelor de resort şi decanatul 

în vederea eficientizării educaţiei pentru carieră. 

 

 Forme şi metode de consiliere/ghidare în carieră, plasarea absolvenţilor în 

câmpul muncii, evidenţă a absolvenţilor 

- consiliere/ghidare în carieră 

Ghidarea în carieră constituie un aspect al procesului educaţional, care are drept 

finalitate formarea competenţelor ce facilitează integrarea socio-profesională. 

 Formarea profesională în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” se realizează 

conform legislaţiei în vigoare pe domenii de formare profesională şi specialităţi, după 

cum urmează:  

a) domeniul de formare profesională „Drept”, specialităţile „Drept” şi „Drept. 

Securitatea frontierei”; 

b) domeniul de formare profesională „Protecţia persoanelor şi a proprietăţii”, 

specialitatea „Securitatea civilă şi publică”. 

Drept rezultat al activităţilor de informare şi publicitate, potenţialii candidaţi la 

studii sînt familiarizaţi cu ofertele educaţionale ale Facultăţii şi specialităţile care 

urmează a fi dobândite şi ulterior profesate în cadrul MAI. Efectuând stagiile de 

practică, studenţii Academiei sunt familiarizaţi cu specificul activităţii poliţieneşti şi a 

organelor de drept. Luate împreună toate aceste trepte contribuie la formarea unei 

imagini generale despre activitatea ce urmează a fi desfăşurată în cadrul subdiviziunilor 

MAI, precum şi le dă posibilitatea de a se determina cu domeniile şi serviciile 

poliţieneşti în care se vor regăsi după absolvirea Academiei. 

Fiind înmatriculaţi la studii în Academie studenţii obţin statutul de poliţist şi 

student. Având statutul juridic de funcţionar public cu statut special, studenţii sunt 

implicaţi în diverse activităţi ce ţin de specificul profesiei (patrulări, menţinerea ordinii 

publice, acţiuni de cercetare, cercetări la faţa locului, voluntariat etc.). 
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- Plasarea absolvenţilor în câmpul muncii 

 Studenţii care realizează studii cu finanţare bugetară sunt încadraţi în MAI, prin  

semnarea unui angajament prin care se obligă să activeze în MAI, după absolvirea 

Facultăţii însă cei de la studii cu finanţare prin contract în conlucrare cu structura de 

ghidare şi consiliere în carieră sunt orientaţi spre angajare prioritar în structurile cu care 

instituţia are încheiate acorduri de colaborare. 

- Evidenţă a absolvenţilor 

Academia „Ştefan cel Mare” asigură angajarea a 100% de absolvenţi în câmpul 

muncii, inclusiv conform specialităţilor/specializării, fiind o entitate subordonată 

Ministerului Afacerilor Interne – autoritate care garantează locul de muncă tuturor 

absolvenţilor. Instituţia dispune de un mecanism de evidenţă a angajării absolvenţilor în 

câmpul muncii şi monitorizare a evoluţiei carierei absolvenţilor.  

Evidenţa absolvenţilor este realizată prin arhivarea ordinelor de absolvire a 

studiilor, de numire în funcţii şi prin efectuarea sondajelor sistematice în subdiviziunile 

MAI, Academia urmăreşte adaptarea absolvenţilor la mediul profesional de activitate şi 

dezvoltarea carierei acestora. 

Analiza angajărilor absolvenţilor Academiei „Ştefan cel Mare” în ultimii ani 

demonstrează stabilitatea instituţiei în ceea ce priveşte livrarea produsului de calitate 

conform aşteptărilor şi necesităţilor angajatorului. 

 

8. PARTENERIATUL SOCIAL 

 Forme de colaborare 

Academia „Ştefan cel Mare” cooperează sub diferite forme de colaborare 

(acorduri, proiecte, parteneriat, deplasări, mobilitate academică etc.), specializată în 

stabilirea, consolidarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare inter-universitare, 

instituţionale, atât cu subdiviziunile MAI cât şi cu alte instituţii, organizaţii (publice şi 

private) la nivel naţional şi international. 

 

 Parteneri (nr. de acorduri, domeniu etc.) 

Pentru  anul universitar 2019-2020 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a încheiat 

în total 6 acorduri, după cum urmează: 

1. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor a 

Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, din 29 iulie 2020. 

Obiectivul prezentului acord constituie definirea relaţiilor şi stabilirea colaborării 

între Părţi în domeniul instruirii, perfecţionării şi calificării cadrelor didactice, în 

contextul necesităţii acumulării experienţei şi metodicii didactice pentru formarea 

competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor, conlucrarea în activitatea ştiinţifică de 

cercetare, organizarea şi desfăşurarea sesiunilor ştiinţifice, efectuarea schimbului de 

suport didactico - ştiinţific reciproc pentru buna desfăşurare a instruirii generale şi de 

specialitate. 

2. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne şi Judecătoria Chişinău mun. Chişinău, din 06 iulie 2020. 
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Colaborarea are la bază două principii: unul de accesibilizare, menit să faciliteze 

potenţialilor studenţi accesul la educaţie prin constituirea, de către cele doua Părţi, a 

unei oferte educaţionale clare, atrăgătoare pentru aceştia şi unul calitativ, vizând 

îmbunătăţirea calităţii programelor de studii, a obiectivelor, conţinuturilor, metodelor şi 

activităţilor de proiectare, realizare şi evaluare a procesului de predare, învăţare şi 

cercetare, care conduce la obţinerea unei calificări universitare în domeniul de 

specializare Drept. 

3. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne şi Inspectoratul Naţional de Probaţiune al Ministerului de Justiţie, din 03 iulie 

2020. 

Scopul prezentului acord este eficientizarea activităţii de promovare a 

alternativelor de detenţie, formării viziunii similare în privinţa implementării măsurilor 

de resocializare şi reintegrare, schimbul de experienţă, prin intermediul instrumentelor 

de instruire şi resurselor disponibile Părţilor. 

Cooperarea Părţilor în cadrul prezentului Acord urmează să asigure continuitatea şi 

durabilitatea eforturilor întru îmbunătăţirea continuă a realizării scopului aplicării 

măsurilor alternative detenţiei, iniţierea şi perfecţionarea sistemului de aplicare 

alternativelor existente, în conformitate cu cele mai bune standarde şi practici 

internaţionale existente. 

4. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne şi Asociaţia Obştească „Moştenitorii lui Ştefan cel Mare”, din 02 iulie 2020.  

Eficientizarea activităţii ştiinţifice de cercetare, educaţie moral-spirituală şi militaro-

patriotică a tineretului, educarea voluntariatului, înţelegerii profunde a istoriei 

poporului, identităţii naţionale în procesul de implementare a educaţiei patriotice, 

cultivării unei atitudini respectuoase faţă de simbolurile Republicii Moldova prin 

intermediul instrumentelor de instruire şi resurselor adecvate disponibile Părţilor. 

5. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne şi Asociaţia Obştească „Femeia pentru Societatea Contemporană”, din 24 iunie 

2020. 

Scopul prezentului Acord este de a contribui la consolidarea cadrului institutional, 

la sporirea rolului femeii în societate, abilitarea drepturilor şi oportunităţilor de a susţine 

creşterea potenţialului feminin în domeniul profesional şi managerial, prevenirea 

riscurilor violenţei faţă de femei prin intermediul sensibilizării opiniei publice, 

activităţilor de formare, instruire şi pregătire profesională a resurselor corespunzătoare 

disponibile Părţilor. 

6. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne şi Centrul Naţional Anticorupţie, din 18 iunie 2020. Scopul prezentului Acord 

este de a consolida relaţiile reciproce de colaborare şi schimb de informaţii/experienţă în 

domeniul anticorupţie, dreptului şi ştiinţelor penale, precum şi în alte domenii de interes 

comun, în condiţiile legii. 
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9. INFORMAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR ŞI 

STRATEGIILOR NAŢIONALE, CU PREZENTAREA REZULTATELOR 

ANUALE, CONFORM INDICATORILOR STABILIŢI DE ACTELE VIZATE: 

 

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 2020” (HG 

nr. 944 din 14.11.2014) 

Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova. Educaţia 

constituie factorul de bază în crearea şi transmiterea de noi cunoştinţe şi valori culturale 

general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii 

naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în 

crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate 

pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează 

oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capacităţilor fiecărui cetăţean. 

Ministerul Educaţiei propune schimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii 

procesului educaţional şi a competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul educaţional. 

Succesul individului depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări şi învăţare 

continuă, iar sistemul educaţional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea 

acestor capacităţi. În contextul schimbărilor globale şi al declinului demografic 

accentuat, învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o preocupare importantă a sistemului 

educaţional.  

Scopul strategiei 

Prezenta Strategie oferă o diagnoză a stării actuale a sistemului de educaţie din 

Republica Moldova, identifică principalele probleme ale sistemului, selectează şi 

propune soluţiile cele mai potrivite pentru rezolvarea acestora, astfel încât sistemul 

educaţional să devină principalul factor de progres economic şi social al ţării. 

Viziunea strategică „Educaţia 2020” 

Sistemul de educaţie al Republicii Moldova în 2020 va fi accesibil tuturor 

cetăţenilor, va oferi educaţie de calitate, relevantă pentru societate şi economie, în 

condiţii de eficienţă economică. 

Viziunea strategică cuprinde următoarele componente ale sistemului de 

învăţământ: 

- beneficiarii sistemului educaţional care demonstrează competenţe necesare pentru 

creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională pe parcursul întregii vieţi; 

- procesul educaţional axat pe necesităţile educaţionale ale celor ce învaţă şi un 

curriculum relevant, racordat la cererea pieţei muncii; 

- sistemul de evaluare echitabil, axat pe măsurarea competenţelor relevante pentru 

viaţa individului şi pentru piaţa muncii; 

- cadrele didactice recompensate în funcţie de performanţa profesională, capabile 

să proiecteze activităţi de învăţare axate pe necesităţile educaţionale individuale ale 

beneficiarilor; 



 43 

- cadrele manageriale profesioniste, capabile să gestioneze eficient instituţiile de 

învăţământ şi educaţionale; 

- reţeaua de instituţii educaţionale dimensionată eficient, în conformitate cu 

tendinţele demografice şi sociale şi corespunzătoare standardelor actuale de calitate; 

- infrastructura şi un mediu educaţional prietenos celui ce învaţă; 

- un cadru instituţional modern, flexibil şi funcţional care contribuie la asigurarea 

calităţii educaţiei; 

- parteneriatele academice şi sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen 

lung. 

Obiectivul specific 1.5. Extinderea şi diversificarea sistemului de învăţare pe tot 

parcursul vieţii, astfel încât, până în 2020, 10% din populaţia adultă (25-64 ani) să 

participe la programe de instruire. 

Acţiuni prioritare: 

1.5.1.Dezvoltarea cadrului normativ privind educaţia adulţilor în context european. 

1.5.2.Dezvoltarea mecanismelor de finanţare a sistemului de învăţământ pentru 

adulţi. 

1.5.3.Facilitarea dezvoltării programelor de formare pe parcursul întregii vieţi, cu 

prioritate pentru dezvoltarea competenţelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice, 

interculturale şi alte competenţe noi, solicitate de piaţa muncii. 

1.5.4.Crearea unui sistem informaţional cu privire la ofertele de formare pe 

parcursul întregii vieţi. 

 

Acţiuni care au fost întreprinse pentru realizarea obiectivului strategic: 

- În contextul unificării sistemului de pregătire iniţială şi continuă sub umbrela 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la blocul de studii din strada Sf. Vineri, 7 a fost 

pregătită baza materială (săli de clase cu mobilier, mijloace tehnice de instruire etc.) 

care asigură la 100% instruirea funcţionarilor cu statut special ai MAI precum şi alte 

categorii de personal conform solicitării beneficiarilor.  La acest subiect se asigură 

uniformizarea programelor de studii şi curriculelor  Direcţiei dezvoltare profesională şi 

Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii. Au fost desfăşurate şedinţe 

comune ale Direcţiei politici de personal şi învăţămînt cu conducerea Direcţiei 

dezvoltare profesională şi Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii, unde au 

fost discutaţi principalii paşi pentru atingerea obiectivului „Dezvoltarea curriculei unice 

de pregătire iniţială a angajaţilor Poliţiei”. 

- A fost perfectat cadrul normativ cu privire la formarea iniţială şi continuă a 

adulţilor, prin elaborarea Planului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici la 

comanda de stat şi a Ordinelor cu privire la organizarea cursurilor de formare 

profesională iniţială, organizarea cursurilor de formare continuă, organizarea cursurilor 

de formare managerială, organizarea cursurilor de perfecţionare/ specializare/ 

recalificare. 
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- S-au elaborat programele de studii la formarea iniţială ofiţeri, conform cerinţelor 

educaţionale, (Ordinul MECC nr.70 din 25.01.2019/Metodologie) şi s-au avizat cu 

subdiviziunile de resort a MAI. 

- S-au elaborat programele de studii pentru personalul organizaţiilor particulare de 

pază şi s-au avizat cu subdiviziunile de resort a IGP, în vederea acreditării acestora. 

- S-a elaborat Planul de instruire la formare profesională continuă anul 2020-2021 

cu includerea tematicilor şi cursurilor stabilite în documentele de politici instituţionale, 

fiind aprobat prin Ordinul MAI nr. 280 din 25.06.2020. 

- S-a implicat în procesul de instruire la diverse cursuri a specialiştilor cu 

experienţă şi practică avansată din cadrul MAI şi alte organizaţii pentru sporirea 

nivelului de profesionalism şi competenţă. Această combinaţie a prezentat un interes 

deosebit pentru beneficiarii cursurilor, având posibilitate să facă schimb de experienţă şi 

dezbateri în raport cu unele situaţii practice apărute în activitatea de serviciu pe diverse 

domenii de competenţă. 

- În cadrul Direcţiei dezvoltare profesională au fost desfăşurate cursuri pentru 

formarea managerială de Nivelul I – formare managerială de bază, în total – 3 grupe 

(instruiţi 130 angajaţi) şi pentru Nivelul II – formare managerială de nivel superior, în 

total – 2 grupe (instruiţi 72 de angajaţi). 

- Au fost desfăşurate cursuri de perfecţionare/specializare/recalificare în diferite 

domenii solicitate de MAI cum ar fi: „Comunicarea profesională”, „Activitate de ordine 

publică”, „Intervenţia profesională”, „Management operaţional”, „Violenţa în familie”, 

„Activitatea de urmărire penală”, „Asigurarea egalităţii de gen”, „Negocierea în situaţii 

de criză”, cursuri de recalificre în domeniul „Investigaţii infracţiuni”, cursuri de 

recalificre în domeniul „Urmărire penală”, „Tehnologii informaţionale” etc. – în total 42 

grupe (instruiţi 1115 de angajaţi). 

- Au fost desfăşurate cursuri de formare profesională iniţială a efectivului de 

ofiţeri, în total – 6 grupe (instruiţi 127 angajaţi). 

- Au fost desfăşurate cursuri de formare profesională iniţială a efectivului de 

subofiţeri, în total – 6 grupe (instruiţi 155 angajaţi). 

- Au fost desfăşurate cursuri pentru pregătirea iniţială a personalului pentru 

activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi altor valori, în total – 3 grupe (instruiţi 59 

gardieni). De fapt, au fost programate spre realizare pentru anul universitar 2019-2020 

un număr de grupe cu mult mai mare pentru formarea continuă şi initială, dar, începând 

cu data de 12.03.2020 a fost sistat procesul de studiu la Direcţia dezvoltare profesională 

fiind suspendate cursurile conform Ordinului MAI nr. 129 din 11.03.2020 din motivul 

situaţiei pandemice din ţară (COVID-19). 

Nr. Cursuri contramandate (Pandemia COVID-19) 
Perioada de 

desfăşurare 

Nr. 

audienţilor 

planificaţi 

1.  Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale 16.03.2020-17.03.2020 35 

2.  Expertize tehnico-criminalistice I 23.03.2020-27.03.2020 12 

3.  Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 30.03.2020-01.04.2020 35 

4.  Activitatea de urmărirepenală II 30.03.2020-03.04.2020 35 



 45 

5.  Activitatea specială de investigaţii 06.04.2020-10.04.2020 35 

6.  Intervenţia profesională IV 06.04.2020-10.04.2020 35 

7.  
Expertize tehnico-criminalistice II 

(Cercetarea la faţa locului) 
13.04.2020-17.04.2020 15 

8.  
Activitatea de prevenire 

şi combatere a traficului de fiinţe umane II 
04.05.2020-08.05.2020 35 

9.  Dezvoltarea abilităţilor profesionale a ofiţerilor de sector II 11.05.2020-13.05.2020 30 

10.  
Activitatea de investigaţii şi urmărire penală 

(Antidrog) 
11.05.2020-15.05.2020 30 

11.  Curs de recalificare în domeniul  investigaţii infracţiuni 18.05.2020-22.05.2020 24 

12.  Curs de recalificare în domeniul  urmărirea penală 18.05.2020-22.05.2020 20 

13.  Etica şi integritatea organizaţională în cadrul MAI 25.05.2020-27.05.2020 35 

14.  
Documentarea accidentelor rutiere 

şi primul ajutor medical II 
25.05.2020-29.05.2020 25 

15.  Migraţia ilegală II 01.06.2020-03.06.2020 20 

16.  Activitatea de ordine publică III 01.06.2020-05.06.2020 35 

17.  Dezvoltarea abilităţilor profesionale a ofiţerilor de sector III 08.06.2020-12.06.2020 30 

18.  Activitatea de urmărire penală III 08.06.2020-12.06.2020 30 

 

- Conform prevederilor ordinului MAI nr. 616 din 27.09.2019 în perioada                 

30 septembrie - 4 octombrie 2019 la cursul de formare a formatorilor, în cadrul 

Proiectului Twinning UE, desfăşurat în incinta MAI, din cadrul Academiei au fost 

delegaţi următorii funcţionari publici cu statut special: dl Constantin Rusnac, şef al 

Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”, comisar; dl Anatolie Cananău, şef adjunct 

al Catedrei „Drept poliţienesc, comisar”; dl Vitalie Ionaşcu, lector universitar  al 

Catedrei „Drept poliţienesc”, comisar; dl  Alexandru Cicala, lector  universitar al 

Catedrei „Activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională”; comisar; dl 

Igor Ignatiuc, asistent universitar al Catedrei „Pregătire militară şi intervenţii 

profesionale”, comisar-şef; dna Rodica Bulai, asistent universitar al Catedrei „Activitate 

specială de investigaţii şi securitate informaţională”; comisar; dl Sergiu Nestor, asistent 

universitar al Catedrei „Procedură penală şi criminalistică”. 

- În perioada 30 septembrie -11 octombrie 2019 în Chişinău au fost desfăşurate 

primele activităţi de instruire organizate de către formatori naţionali (8- IGP; 1- 

Academia), cu participarea experţilor suedezi. Acestea instruiri au avut drept scop 

testarea şi adaptarea programului de instruire în domeniul tacticilor de bază, în 

rezultatul cărora, a fost aprobată viziunea finală a curriculei de instruire. 

- Ofertele de formare pe parcursul întregii vieţi sunt realizate în planurile 

desfăţurării cursurilor de formare continuă şi iniţială şi plasate pe pagina web a 

Ministerului Afacerilor Interne, iar programul procesului de studii pentru organizarea 

cursurilor este plasat pe pagina web a MAI şi a Academiei „Ştefan cel Mare”. 

 

Obiectivul specific 3.1. Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea 

instituţiilor de învăţământ cu echipamente moderne, utile procesului de studii. 

Acţiuni prioritare: 
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3.1.2. Elaborarea unui plan pe termen mediu de dotare a instituţiilor de învăţământ cu 

tehnică modernă, acces la Internet şi infrastructura necesară implementării cu succes a 

tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul educaţional. 

3.1.3. Dotarea bibliotecilor şcolare cu tehnică modernă şi access la Internet în scopul 

satisfacerii necesităţilor de informare şi documentare a studenţilor şi cadrelor didactice. 

 

Acţiuni care au fost întreprinse pentru realizarea obiectivului strategic: 

- Au fost reparate şi încadrate în procesul de educaţie a studenţilor 5 săli de clasă 

cu o capacitate de 120 de locuri, care au fost dotate cu echipament de instruire cu 

suportul Ambasadei SUA (5 table interactive). 

- Pe parcursul anului universitar 2019-2020 în Biblioteca digitală a Academiei 

(http://dspace.academy.police.md/) au fost publicate următoarele lucrări: 

1. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova. Ediţia a XIX-a, nr. 1 (Academia „Ştefan cel Mare” a 

MAI al RM, 2019) 

2. Reminiescienţe istorice ale apariţiei violenţei şi impactul acesteia asupra 

femeii şi copilului BELECCIU, Ştefan; COJOCARU, Ion (Academia „Ştefan cel Mare” 

a MAI al RM, 2019) 

3. Conceptul definirii unor noţiuni ale domeniul activităţii vânătoreşti pasibilă 

de răspundere penală (art. 233 Cp al RM) ARDELEAN, Grigore; TERUŞ, 

Ivan (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

4. Prevenirea individuală a infracţiunilor din domeniul transportului 

rutier CANANĂU, Anatolie (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

5. Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente 

social-juridice şi modalităţi de soluţionare CARP, Simion; CARP, Elena (Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

6. Securizarea frontierelor Republicii Moldova ca măsură strategică de 

combatere a terorismului, separatismului şi migraţiei ilegale CREANGĂ, 

Liliana (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

7. Formaţiunea paramilitară ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii 

organizate COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei (Academia „Ştefan cel Mare” 

a MAI al RM, 2019) 

8. The influence of economic and socio-cultural factors on criminality LARII, 

Iurie; DAVID, Mihail (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

9. Vandalismul săvârşit din motive politice în zonele separatiste PILAT, 

Sofia (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

10. Special investigative activity:content of the definition, legal essence, 

conceptual delimitations GLAVAN, Boris; MIRZAC, Victor; CALCAVURA, 

Ghenadie (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

11. Caracterul ciclic al violenţei în familie IONAŞCU, Vitalie (Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

12. Pericolul şi tendinţele globale ale infracţiunilor ecologice LARII, 

Iurie; STOLERU, Elena (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

http://dspace.academy.police.md/
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/42
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/42
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/186
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/186
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/185
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/185
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/187
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/187
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/188
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/188
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/191
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/191
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/189
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/189
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/194
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/196
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/192
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/192
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/193
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/195
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13. The offense of torture in terms of the standards and precedents of the 

ECHR COJOCARU, Radion; SECRIERU, Sergiu (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 

al RM, 2019) 

14. Cooperarea multidisciplinară în prevenirea violenţei în familie ZAVATIN, 

Vasile (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

15. Argumentum în favoarea revizuirii şi legiferării suspendării şi privării de 

dreptul de a conduce vehicule ca măsuri de siguranţă TROFIMOV, 

Igor; SLISARENCO, Ion (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, 2019) 

 

Obiectivul specific 3.2. Dezvoltarea competenţelor digitale prin elaborarea şi 

aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul de învăţământ. 

Acţiuni prioritare: 

3.2.1. Dezvoltarea la viitoarele cadre didactice, în învăţământul superior pedagogic, a 

abilităţilor de utilizare a TIC, inclusiv de elaborare şi utilizare a conţinuturilor 

educaţionale digitale. 

3.2.2. Elaborarea şi implementarea programelor de instruire şi motivare a cadrelor 

didactice pentru utilizarea TIC în educaţie, inclusiv în scopul creării şi publicării 

propriilor conţinuturi digitale. 

3.2.5. Crearea unei platforme educaţionale unice care să cumuleze conţinuturile 

educaţionale digitale din R. Moldova şi să poată fi accesată de elevi, profesori şi părinţi. 

3.2.6. Utilizarea TIC în procesul de examinare şi evaluare. 

 

Acţiuni care au fost întreprinse pentru realizarea obiectivului strategic: 

- Dezvoltarea sistemului DSpace (repozitoriului de lucrări ştiinţifice ale angajaţilor 

Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI) cu adresa web http://dspace.academy.police.md. 

- Dezvoltarea sistemului de studii la distanţa eLearning (bazat pe MOODLE) cu 

adresa web http://elearning.academy.police.md. 

- Au fost desfăşurate şedinţe de instruire privind utilizarea platformei de 

învăţământ la distanţă cu personalul didactic, ştiinţifico-didactic al Academiei precum şi 

a studenţilor încadraţi în procesul de studiu. 

- Au fost desfăşurate intervederi cu reprezentanţii ASEM şi UTM în vederea 

schimbului de experienţe întru implementarea  platformelor/softurilor anti-plagiat. 

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este demarat procesul de colectare şi 

stocare securizată pe suporturi optice (CD, DVD) a tezelor de licenţă şi de masterat 

elaborate de către studenţii instituţiei, în scopul creării  bazei de date care, ulterior va fi 

folosită pentru verificare. Academia ia în calcul procurarea unui program soft, pentru 

verificarea tezelor de licenţă şi de  masterat  la plagiat. 

- Pe platforma tehnologică guvernamentală al Serviciul Tehnologia Informaţională 

şi Securitate Cibernetică comună (MCloud) a fost găzduită sistema informaţională 

pentru studii la distanţa e-Learning. 

- Conform solicitării Direcţiei politici de personal şi învăţământ Academia „Ştefan 

cel Mare” a înaintat propuneri pentru Strategia Sectorială de Cheltuieli pentru anii 2019-

2021, referitor la crearea şi dezvoltarea modulului/platformei e-learning. 

http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/190
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/190
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/198
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/197
http://dspace.academy.police.md/xmlui/handle/123456789/197
http://elearning.academy.police.md/
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Obiectivul specific 6.3. Modernizarea infrastructurii şi a bazei tehnico-materiale a 

instituţiilor de învăţămât. 

Acţiuni prioritare: 

6.3.1. Definirea standardelor de calitate pentru infrastructură în învăţământ pe niveluri 

de studii şi actualizarea normativelor funcţionale, sanitaro-igienice şi de securitate. 

6.3.2. Inventarierea tutror spaţiilor instituţionale. 

6.3.3. Elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de reconstrucţie şi 

modernizare a sediilor instituţiilor de învăţământ. 

 

Acţiuni care au fost întreprinse pentru realizarea obiectivului strategic: 

Pe parcursul anului universitar de către Direcţia administare patrimoniu au fost 

organizate şi desfăşurate un şir de  măsuri îndreptate spre dezvoltarea şi perfecţionarea 

viabilităţii instituţiei, soluţionarea problemelor de asigurare neîntreruptă cu materiale, 

utilaj, avere şi inventar, materiale de construcţie şi altele, conform necesităţilor 

gospodăreşti, şi anume: 

- a fost efectuată reparaţia capitală şi amenajate 2 săli de torent pentru ciclul I de 

studii (licenţă) cu capacitatea de 240 locuri; 

- au fost instalate geamuri şi uşi din termoplan la blocul de studii, str. Sf. Vineri, 7 

şi la Poiligonul multifuncţional, str. Lermontov 12 „A” în sumă de 1 mln. 200 mii lei; 

- au fost încheiate contracte cu agenţii economici pentru livrarea produselor 

alimentare pentru efectivul studenţesc; 

- au fost închieate contracte cu agenţii economici pentru lucrările de reparaţie, 

spălare şi verificare a sistemelor de încălzire la blocurile de studii şi locative ale 

Academiei; 

- au fost încheiate contracte cu agenţii economici pentru reparaţia acoperişurilor la 

Poiligonul multifuncţional, str. Lermontov 12 „A” (500 000 lei) şi la Blocul 

administrativ şi de studii, str. Gh. Asachi, 21 (2 mln. 300 mii lei); 

- se asigură lucrări logistice ale teritoriului; 

- se efectuează reparaţii cosmetice în căminele studenţeşti; 

- au fost reparate şi încadrate în procesul de educaţie a studenţilor 5 săli de clasă cu 

o capacitate de 120 de locuri, care urmează a fi dotate cu echipament de instruire cu 

suportul Ambasadei SUA; 

- a fost reparat acoperişul blocului de studii al Academiei „Ştefan cel Mare” din 

strada Gh. Asachi, 21; 

- a fost stabilit necesarul de bunuri materiale moderne (paturi, saltele, frigidere, 

dulapuri metalice, maşini de spălat, maşini de uscat, fiere de călcat, mese de călcat)  

pentru crearea condiţiilor favorabile de trai a studenţilor; 

- a fost amenajat şi dat în exploatare terenul de fotbal din strada Sf. Vineri, 7 cu 

înveliş artificial conform noilor tehnologii (Notă: Pregătirea terenului a fost efectuată de 

către Academie, învelişul artificial a fost pus la dispoziţie de către Federaţia Moldovei 

de Fotbal); 

- a fost amenajat şi dat în exploatare  terenul de fotbal din strada Gh. Asachi,21 cu 

înveliş artificial conform noilor tehnologii (Notă: Pregătirea terenului a fost  efectuată 
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de către Academie, învelişul artificial a fost asigurat de către Federaţia Moldovei de 

Fotbal); 

- a fost finisată reparaţia capitală a acoperişului de la blocul de studii din strada 

Lermontov 12 A; 

- au fost achiziţionate şi instalate  camere video de ultima generaţie pentru 

asigurarea supravegherii blocurilor de studii şi terenurilor  adiacente, întru eficientizarea  

pazei şi regimului de control-acces; 

- au fost efectuate reparaţii în vestiarele şi blocurile sanitare a sălii sportive 

amplasate pe strada Sf. Vineri, 7; 

- a fost reparată şi amenajată bucătăria studenţească din str. Sf. Vineri, 7; 

- s-a efectuat reparaţia capitală a blocurilor sanitare din căminul studenţesc din str. 

Gh. Asachi, 21; 

- la moment se efectuează reparaţie la bucătăria studenţească din str. Gh. Asachi, 

21 şi reparaţia capitală a acoperişului de la blocul de studii din str. Sf. Vineri, 7. 

 

 Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020 ( HG 

nr. 920 din 07.11.2014) 

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” este considerată drept 

o misiune prioritară, care conferă personalitate şi distincţie universitară. În concordanţă 

cu viziunea şi misiunea pe care o are instituţia în domeniul cercetării ştiinţifice, strategia 

cercetării ştiinţifice pentru perioada 2016-2020 urmăreşte dezvoltarea componentei de 

cercetare în strânsă legătură cu procesul educaţional pentru a răspunde dezideratelor de 

inovare şi noutate cerute de procesul cunoaşterii, prin implicarea activă a cadrelor 

ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în obţinerea de 

performanţe în activitatea de cercetare ştiinţifică, iniţierea şi dezvoltarea de relaţii cu 

partenerii interni şi internaţionali în domeniul cercetării. 

Activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” cuprinde prioritar 

cercetarea fundamentală şi aplicativă, îmbinată cu activităţi de consultanţă şi expertiză. 

Ea se desfăşoară în colective de cercetare, care funcţionează în cadrul catedrelor de 

profil şi a Centrului de cercetări ştiinţifice, coordonat de Departamentul ştiinţă, 

dezvoltare proiecte şi cooperare. 

Strategia cercetării ştiinţifice 2016-2020 are ca obiectiv general integrarea 

Academiei „Ştefan cel Mare” în spaţiul naţional, european şi internaţional al cercetării-

dezvoltării, acordând propriile obiective ale cercetării ştiinţifice cu cele ale Strategiei de 

cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 şi Strategiei Horizon 2020. 

Prin urmare, Strategia îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică astfel ca ea să devină 

un suport esenţial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor 

educaţionale şi a celor în domeniul cercetării. 

În concordanţă cu domeniile prioritare de cercetare stabilite prin programul 

european Horizon 2020 şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care Academia 

„Ştefan cel Mare” are resurse de competenţă validate, domeniul fundamental de 

cercetare este axat pe ştiinţele penale (drept penal, criminologie, drept execuţional 

penal, procedură penală, criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative) şi pe 
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cele de drept public (drept constituţional, drept administrativ, drept contravenţional, 

drept internaţional şi european public etc.). 

Analiza SWOT 

Strategia de cercetare a Academiei pentru perioada 2015-2020 a fost elaborată în 

baza analizei activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei, reflectată în 

rapoartele anuale ale unităţilor de cercetare, care a permis identificarea punctelor forte şi 

slabe în acest domeniu. 

Puncte forte 

- acreditarea ştiinţifică a Academiei „Ştefan cel Mare” la profilul: „Asigurarea ordinii 

publice, prevenirea şi combaterea criminalităţii”, categoria „B” (organizaţie competitivă 

pe plan internaţional); 

- existenţa în cadrul Academiei a Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi 

cooperare, care coordonează activitatea Centrului de cercetări ştiinţifice şi a structurilor 

de cercetare ale instituţiei; 

- potenţialul ştiinţific solid al Academiei – peste 30 de doctori şi doctori habilitaţi în 

domeniul dreptului; 

- organizarea studiilor de doctorat în Academie, începând cu anul 1997, la două 

specialităţi ştiinţifice: Drept penal şi Drept public; 

- existenţa şi funcţionarea unui Seminar ştiinţific de profil (Drept penal), în cadrul 

căruia sunt examinate tezele de doctorat, relatate rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi 

discutate problemele actuale din domeniul ştiinţelor penale; 

- editarea unei reviste ştiinţifice de specialitate „Analele Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI”; cofondatori la revista „Legea şi viaţa”; 

- posedarea unei infrastructuri dezvoltate: 2 biblioteci (una generală şi alta specială), săli 

de calculatoare, laboratoare criminalistice şi de securitate informaţională, acces la 

Internet şi baze de date on-line etc. 

Puncte slabe 

- insuficienţa sau lipsa surselor de finanţare a cercetării, existente pe plan intern şi 

internaţional, soldată cu un număr insuficient de proiecte internaţionale obţinute prin 

concurs; 

- vizibilitatea internaţională redusă a publicaţiilor; 

- slaba valorificare a rezultatelor cercetării în activitatea practică a unor organe de drept; 

- numărul redus de funcţii de cercetători; 

- implicarea insuficientă în procesul de cercetare a studenţilor de la ciclurile I şi II de 

studii. 

Obiective 

- creşterea calităţii cercetării în cadrul Academiei prin orientarea acesteia spre rezultate 

congruente cu indicatorii de performanţă definiţi prin standarde internaţionale; 

- dezvoltarea infrastructurii destinate activităţilor de cercetare şi susţinerea centrelor, 

programelor, proiectelor inovatoare, de avangardă, cu potenţial ridicat de recunoaştere 

şi validare internaţională; 
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- promovarea temelor interdisciplinare prin colaborarea şi asocierea prin parteneriate cu 

alte instituţii universitare din ţară şi din spaţiul European al cercetării; 

- accesarea şi atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale pentru cercetare; 

- creşterea calităţii şi a numărului de publicaţii ştiinţifice realizate de către cadrele 

ştiinţifico-didactice şi a ponderii lucrărilor indexate în baze de date internaţionale 

specifice domeniului ştiinţelor penale şi de drept public; 

- indexarea revistelor Academiei în bazele de date internaţionale de prestigiu. 

- diseminarea publicaţiilor ştiinţifice în forma digitală, ponderea cărora să fie cel puţin 

20% din totalul publicaţiilor editate în Academie. 

- creşterea importanţei şi rolului cercetării din cadrul Academiei în dezvoltarea 

instituţională pe termen lung. 

Antrenarea tinerilor cercetători din cadrul Academiei, reprezentaţi din doctoranzi, 

masteranzi şi studenţi este un obiectiv important al Strategiei cercetării ştiinţifice pe 

termen mediu şi lung a acesteia. Creşterea capacităţii şi competitivităţii activităţii de 

cercetare în cadrul instituţiei poate fi diversificată, dar mai ales îmbunătăţită şi prin 

atragerea şi menţinerea în activitatea de cercetare-dezvoltare a tinerilor cu performanţe 

profesionale deosebite. În acest sens se va urmări antrenarea studenţilor, masteranzilor 

şi doctoranzilor în activităţi de cercetare-dezvoltare, care să permită contactul nemijlocit 

cu partenerii şi cu modul de soluţionare practică a problemelor concrete. 

Acţiuni care au fost întreprinse în perioada 2016-2020 pentru realizarea 

obiectivelor strategice propuse: 

- promovarea nucleelor şi centrelor de excelenţă ştiinţifică şi tehnologică prin 

promovarea şi susţinerea prioritară a colectivelor şi centrelor de cercetare de înaltă 

performanţă, cu rezultate vizibile pe plan naţional şi internaţional, inclusiv susţinerea 

integrării Centrului de cercetări ştiinţifice în reţele şi programe internaţionale; 

- dezvoltarea resurselor umane din domeniul cercetării; 

- creşterea capacităţii de administrare a activităţii de cercetare derulată în cadrul 

Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare; 

- crearea deprinderilor de cercetare în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 

prin implicarea acestora în abordarea diverselor teme de cercetare; 

- instruirea periodică a tinerilor cercetători referitor la posibilităţile de participare în 

proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale; 

- organizarea de conferinţe internaţionale, fie sub egida unor foruri profesionale de 

specialitate, fie în colaborare cu alte universităţi; 

- încurajarea publicării rezultatelor obţinute în cercetare de către cadrele ştiinţifico-

didactice ale instituţiei în reviste internaţionale de prestigiu dar şi în revistele editate în 

cadrul Academiei; 

- îmbunătăţirea calitativă a Analelor ştiinţifice ale Academiei, cu plasarea accentului pe 

internaţionalizarea colectivului de recenzori şi a autorilor, pe publicarea electronică a sa 

şi pe crearea premiselor pentru obţinerea unui factor de impact. 

 

 



 52 

Măsuri pentru realizarea obiectivelor strategice: 

- concentrarea resurselor umane ale Academiei pe domenii şi tematici prioritare de 

cercetare ştiinţifică; 

- orientarea cercetării ştiinţifice din cadrul Academiei spre domeniile declarate prioritare 

pentru Republica Moldova; 

- înfiinţarea unor colective de cadre ştiinţifice grupate pe criteriul unor direcţii de 

cercetare comune, conforme cu Planul de cercetare al Academiei; 

- stabilirea unor politici de utilizare coerentă a resurselor umane, materiale şi financiare 

la nivelul instituţiei şi al Centrului de cercetări ştiinţifice în conformitate cu domeniile si 

tematicile prioritare de dezvoltare; 

- impulsionarea procesului de cercetare în cadrul Academiei prin realizarea unui spectru 

larg de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor penale şi de drept 

public, inclusiv diseminarea şi aplicarea rezultatelor obţinute; 

- creşterea numărului de lucrări ştiinţifice publicate – monografii, articole în reviste 

naţionale, publicaţii ştiinţifice digitale, rezumate (teze) la conferinţe ştiinţifice naţionale 

şi internaţionale; 

- implicarea personalului ştiinţifico-didactic al Academiei la elaborarea şi avizarea 

proiectelor de acte normative, precum şi în activităţi de consultanţă în cadrul comisiilor 

instituite de Parlament, Guvern, Curtea Constituţională sau în cadrul grupurilor de lucru 

instituite de ministere, departamente etc. 

- perfecţionarea procedurilor de autoevaluare a activităţii ştiinţifice a personalului 

implicat în procesul de cercetare; 

- perfecţionarea bazei de date cu privire la cercetarea ştiinţifică în cadrul Academiei şi a 

subdiviziunilor acesteia cu scopul îmbunătăţirii vizibilităţii lor în plan naţional şi 

internaţional. 

Monitorizarea şi evaluarea realizării Strategiei a presups analiza concordanţei 

dintre rezultatele obţinute şi scopurile trasate. S-a efectuat periodic, o dată în fiecare an, 

evaluarea realizării Strategiei cu analize de impact şi eficienţă a activităţii de cercetare 

în corelare cu resursele disponibile. În baza evaluării, au fost evidenţiate obiectivele 

atinse şi eşecurile suportate, organele de conducere ale Academiei urmând să i-a decizii 

privind prelungirea acţiunilor trasate, stoparea sau corectarea lor, precum şi acordarea 

resurselor necesare realizării obiectivelor. 

 

 Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova (HG 

Nr. 4 din 14.01.2014) 

Un sistem educaţional şi de cercetare de înaltă calitate formează o forţă 

semnificativă şi un avantaj competitiv al ţării. 

Producerea de noi cunoştinţe şi competenţe, precum şi utilizarea lor eficientă 

rămân baza succesului unei ţări în viitor. 

Funcţiile sociale ale învăţământului superior constau în reproducerea dinamică, 

prezervarea şi transmiterea valorilor ştiinţei şi culturii; formarea iniţială şi continuă a 

cadrelor pentru economie şi cultură; dezvoltării unei personalităţi creative, a 
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competenţelor şi atitudinilor necesare pentru desfăşurarea activităţii profesionale şi 

sociale; satisfacerea cerinţelor de educaţie ale individului; formarea conştiinţei şi 

identităţii naţionale. 

Calitatea învăţământului superior este factorul dinamic al circuitului social al 

calităţii: calitatea învăţământului – calitatea omului – calitatea muncii – calitatea culturii 

– calitatea ştiinţei – calitatea vieţii – calitatea intelectului social – calitatea omului.  

Creşterea calităţii învăţământului superior constituie о prioritate în „procesul 

Bologna”, la care Republica Moldova a aderat. Astfel, Academia este о instituţie de 

învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică acreditată, din reţeaua universitară din ţară, 

care optează pentru performanţă şi excelenţă în prestaţiile sale, aplică prevederile 

Declaraţiei de la Bologna şi alte convenţii internaţionale în domeniul învăţământului 

superior. 

Dezvoltarea procesului educaţional actual din ţară şi de peste hotare obligă 

Academia de a depune eforturi maxime în îmbunătăţirea procesului de studii şi a 

managementului calităţii, care corespunzător o va plasa şi menţine în categoria celor 

mai bune instituţii de învăţământ superior din ţară. 

Obiectivele prioritare a asigurării şi creşterii calităţii în Academia „Ştefan cel 

Mare” constă în: 

- Planificarea strategică a activităţilor Academiei în domeniul asigurării calităţii; 

- Creşterea motivaţiei personalului managerial şi a cadrelor didactice ale 

Academiei pentru calitatea activităţilor desfăşurate; 

- Strategia de asigurare a calităţii este axată pe demers participativ din partea 

personalului managerial al Academiei şi a tuturor angajaţilor orientată spre 

îmbunătăţirea sa continuă;  

- Promovarea unui proces de instruire şi educaţie de calitate, centrat pe nevoile 

studenţilor şi corelat cu cerinţele pieţii muncii;  

- Revizuirea tehnologiilor educaţionale în vederea alinierii lor permanente la 

standardele educaţionale moderne;  

- Evaluarea sistematică a calităţii programelor de studii, pentru continuarea 

îmbunătăţirii performanţelor programelor existente şi adaptarea constantă a ofertei 

educaţionale la cerinţele pieţii muncii;  

- Abordarea integrată a calităţii cu cercetarea ştiinţifică;  

- Alinierea şi aplicarea eficientă a reglementărilor naţionale şi internaţionale cu 

privire la asigurarea managementului calităţii în Academie;  

- Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii în vederea 

creşterii eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea evaluării şi autoevaluării 

activităţii didactice, metodice şi ştiinţifice;  

- Dezvoltarea managementului calităţii la toate nivelurile şi structurile din 

Academie şi definitivarea procedurilor de evaluare calitativă a activităţii individuale şi 

pe ansamblu la catedre, direcţii, facultate şi instituţie;  

- Îmbunătăţirea continuă a managementului calităţii, astfel încât calitatea tuturor 

proceselor să satisfacă interesul personalului Academiei şi beneficiarilor;  

- Realizarea unui climat instituţional bazat pe cultura calităţii cu participarea 

responsabilă a tuturor resurselor umane;  

- Perfecţionarea continuă a resurselor umane asupra proceselor educaţionale;  
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- Implicarea şi participarea activă a studenţilor, personalului didactic, angajatorilor 

şi altor părţi interesate la îmbunătăţirea continuă a procesului de asigurare a calităţii;  

- Transparenţă şi comunicare, ce va favoriza performanţa asigurării calităţii;  

- Asigurarea unui grad ridicat de conştientizare a responsabilităţii pentru calitatea 

studiilor pe care Academia le asigură ministerului de resort şi altor beneficiari.  

- Creşterea nivelului de cooperare şi comunicare cu beneficiarii interni şi externi;  

- Stabilirea modalităţilor de implicare a beneficiarilor interni şi externi în procesul 

de studii şi analiza eficienţei acestora;  

- Informarea beneficiarilor privind politica şi activităţile de management realizate; 

- Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare 

interesate de implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii. 

 

 Planul sectorial anticorupţie în domeniul educaţiei pentru anii 2018-2020 (HG 

nr. 816 din 20.08.2018) 

În contextul realizării activităţilor prioritare din Planul sectorial anticorupţie în 

domeniul educaţiei pentru anii 2018-2020, referitor la: 

PRIORITATEA II: Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici în 

instituţiile de învăţământ, pct. 2.2. „Publicarea rapoartelor anuale ale instituţiilor de 

învăţământ privind realizarea procedurilor de achiziţii publice pe paginile web ale 

acestora”, Vă comunicăm, Planul achiziţiilor publice planificate şi solicitări de achiziţii 

sunt găsite pe pagina web a instituţiei  în rubrica „Achiziţii publice”/„Raport anual 

privind realizarea procedurilor de achiziţii publice”. 

http://academy.police.md/assets/files/pdf/rap-realiz-achiz.pdf  

http://academy.police.md/905 

Pct. 2.6.  „Plasarea informaţiei despre comanda de stat pe paginile web ale 

universităţilor”, informaţia privind la planurile (comandă de stat) de pregătire a cadrelor 

pe specialităţi şi domenii generale de studii, cu finanţare de la bugetul de stat, în 

instituţiile de  învăţământ superior pentru anii de studii, sunt găsite pe pagina web a 

instituţiei în rubrica „Admitere”/„În atenţia candidaţilor la studii”. 

http://academy.police.md/604 

Pct. 2.7 „Publicarea rapoartelor financiare anuale ale universităţilor pe pagina lor 

web”, rapoartele financiar anuale a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, sunt găsite pe 

pagina web a instituţiei în „Informaţia generală”/„Rapoarte financiare anuale”. 

http://academy.police.md/1087 

PRIORITATEA III: Reducerea incidenţei fraudei academice în instituţiile de 

învăţământ, pct. 3.1. „Dezvoltarea curricula universitare pentru specializările relevante 

(drept, ordine publică, securitate) cu module ce prevăd studierea standardelor naţionale 

de integritate şi anticorupţie”, Vă comunicăm, au fost elaborate Planuri de învăţământ 

noi pentru  Domeniului  de formare profesională 0421 Drept şi Domeniu de formare 

profesională 0400.1 Administrare publică în baza  Regulamentului-cadru al MECC cu 

privire la organizarea studiilor superioare de licenţă nr.120 din 10.02.2020.  

http://academy.police.md/assets/files/pdf/rap-realiz-achiz.pdf
http://academy.police.md/905
http://academy.police.md/604
http://academy.police.md/1087
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Elaborarea de către catedrele Facultăţii a curriculelor şi fişelor disciplinelor de 

studii. 

Au fost întroduse module ce prevăd studierea standardelor naţionale de integritate 

şi anticorupţie: 

- Investigarea infracţiunilor de corupţie şi conexe. 

- Investigarea infracţiunilor de corupţie prin ASI. 

- Investigarea infracţiunilor cu caracter transfrontalier prin ASI. 

- Calificarea şi prevenirea infracţiunilor de corupţie. 

Totodată, Vă informăm că în contextul reorganizării statelor a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a MAI, Catedra „Activitate specială de investigaţii şi securitate 

informaţională” s-a redenumit în Catedra „Activitate specială de investigaţii şi 

anticorupţie”. Reieşind din acestea s-a hotărât de a crea o specializare nouă 

„Combaterea corupţiei” începând cu anul de studii 2020-2021, în urma căruia va fi 

elaborată curricula universitară la specializarea dată. 

Pct. 3.3. „Implementarea platformelor/softurilor antiplagiat în universităţi”. În 

cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI este demarat procesul de colectare şi stocare 

securizată pe suporturi optice (CD, DVD) a tezelor de licenţă şi de master elaborate de 

către studenţii instituţiei, în scopul creării bazei de date care, ulterior va fi folosită 

pentru verificare. Academia ia în calcul procurarea unui program soft, pentru verificarea 

tezelor de licenţă şi de master la plagiat. In context, ţinem să menţionăm că au fost 

desfăşurate întervederi cu reprezentanţii ASEM şi UTM în vederea schimbului de 

experienţe întru implementarea  platformelor/softurilor anti-plagiat. 

 

Activităţi în vederea instruirii cadrelor poliţieneşti în domeniul anticorupţie: 

1. În scopul realizării Planului sectorial anticorupţie, conform planului de studii 

2019-2020 pentru formarea profesională iniţială a efectivului de ofiţeri, subofiţeri 

angajaţi din surse externe la funcţii publice cu statut special, aprobat de conducerea 

MAI, în cadrul disciplinei „Bazele prevenirii şi descoperirii infracţiunilor pe linia 

poliţiei judiciare” au fost incluse 2 ore de curs cu tema: „Anticorupţie” care este 

realizată cu participarea audienţilor delegaţi la cursurile de formare iniţială în cadrul 

Direcţiei dezvoltare profesională a Academiei „Ştefan cel Mare”: 

- în conformitate cu prevederile dispoziţiei IGP nr. 608 din 28.11.2019 în perioada 

02.12.2019-03.03.2020 a fost desfăşurat cursul de formare profesională iniţială pentru 

21 ofiţeri; 

- conform dispoziţiei IGP nr. 89 din 28.02.2020, perioada 02.03.2020-02.06.2020, 

instruiţi 16 angajaţi; 

- conform dispoziţiei IGP nr.145 din 29.05.2020, perioada 02.06.2020-30.06.2020, 

instruiţi 20 angajaţi; 

- în conformitate cu prevederile dispoziţiilor IGP nr.395 din 23.08.2019, dispoziţiei 

IGP nr.397 din 28.08.2019 şi dispoziţiei IGP nr. 402 din 30.08.2019 în perioada 

02.09.2019-28.02.2020 a fost desfăşurat cursul de formare profesională iniţială a 

efectivului de subofiţeri pentru 46 subofiţeri; 
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- conform dispoziţiei IGP nr. 522 din 11.10.2019, perioada 15.10.19-10.04.2020, 

instruiţi 39 angajaţi. 

- conform dispoziţiei IGP nr. 608 din 28.11.2019, IGP nr. 631 din 10.12.19, Ordinul 

Academiei nr. 41 din 18.10.19, perioada 02.12.19-29.05.20, instruiţi 72 angajaţi. 

La formarea continuă, conform ordinului MAI nr.374 din 20.06.2019 cu privire 

la organizarea cursurilor de perfecţionare/specializare a fost desfăşurat cursul pe 

domeniul „Prevenirea şi combaterea corupţiei”, perioada 03.02-05.02.20 fiind instruiţi 

26 angajaţi. 

La formarea managerială, acţiunea respectivă a fost realizată prin abordarea 

subiectului „Anticorupţie şi integritate publică”, în cadrul procesului de instruire prin 

platforma educaţională on-line, elearning.academy.police.md, la cursul de formare 

managerială, Nivelul II,- management superior, organizat şi desfăşurat în perioada 

25.05.-05.06.2020, fiind instruiţi 32 angajaţi, conform Ordinului MAI nr.240 din 

22.05.2020. 

 2. În vederea pregătirii formatorilor în domeniul instruirii anticorupţie, conform 

ordinului MAI nr.657 din 16 octombrie 2019, din cadrul personalului didactic al 

Academiei, în perioada 21-25 octombrie 2019, la activitatea de instruire din domeniul 

prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie cu genericul: „Aspecte de securitate 

naţională şi ordine publică în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie”, 

care a avut loc în incinta Hotelului Bristol Central Park (mun. Chişinău, str. Puşkin, 32) 

au participat: inspector superior Ghenadie Calcavura, asistent universitar al Catedrei 

„Activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională”; inspector Valentina 

Cociorva-Russu, asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe penale”. 

Ca urmare, cei doi inspectori, Conform ordinului MAI nr.730 din 11.11.2019 în 

perioada 18.11-22.11.2019 au participat la activitatea III de instruire din domeniul 

prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie cu genericul: „Aspecte de securitate 

naţională şi ordine publică în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie”, 

desfăşurate în or. Chişinău, Hotel Bristol. 

3. La data 19 noiembrie 2019 în incinta Academiei a avut loc vizita de lucru a 

experţilor dl Jeffrey Hunter, Consilier superior de poliţie, dna Kara L. Rose, Consilier 

superior de poliţie, ambii făcând parte în componenţa Grupului de capacitate strategică 

al Departamentului de Stat SUA, dl Schuyler Miller, expert internaţional în combaterea 

drogurilor, însoţiţi de dl Anatolie Popa, manager de program pentru aplicarea legii în 

Ambasada SUA din Chişinău. 

Vizita experţilor face parte din cadrul evaluării capacitaţilor de combatere a 

corupţiei în ministerul de interne. 

Oaspeţii s-au familiarizat cu procesul de studii (licenţă, master), programele 

educaţionale de specializare în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, a fost un 

schimb de opinii cu privire la experienţa americană în vederea instruirii cadrelor 

poliţieneşti în domeniul anticorupţie. Totodată experţii şi-au exprimat dorinţa de a-şi 

împărtăşi practica avansată şi de a oferi suport în organizarea seminarelor, 

trainingurilor, cursurilor în materia prevenirii şi combaterii corupţiei. 
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Prin stabilirea relaţiilor de colaborare, aprofundarea schimbului de experienţă, 

organizarea vizitelor de studii reciproce, cursuri de instruire pentru formarea 

profesională a viitorilor poliţişti ce va contribui la consolidarea societăţii democratice, 

transparente, bazate pe normele de drept. 

4. Conform ordinului MAI nr.732 din 11.11.2019, în perioada 24-30 noiembrie 

2019 la cursul de instruire cu genericul „Investigarea infracţiunilor economice” în          

or. Buzău, România participă: comisar Alexandru Cicala, lector universitar al Catedrei 

„Activitatea specială de investigaţii şi anticorupţie”; comisar Vladimir Vasiliţa, lector 

universitar al catedrei „Drept privat”. 

5. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, la 26.11.2019, a găzduit reprezentanţii 

Centrului National Anticorupţie al RM (CNA) cu susţinerea programului Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) şi Guvernul Norvegiei, care au lansat 

Campania Naţională de informare şi sensibilizare publică: „Integritatea este libertatea”, 

inspirată de Prevederile Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017 şi noua Strategie 

naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, în persoana dlui Ion 

Pruteanu, Şef al Direcţiei Educaţiei Anticorupţie a CNA. 

Scopul noii Strategii este: integritate în loc de corupţie, implementată prin 

desfăşurarea instruirilor/campaniilor de informare a studenţilor cu privire la rigorile de 

etică. 

În cadrul sesiunii de informare, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au luat 

cunoştinţe de efectele nocive ale corupţiei şi urmările ei, au primit un set de idei 

tematice ce vor contribui la dezvoltarea unei generaţii cu aptitudini pozitive care vor 

favoriza onestitatea, corectitudinea comportamentul şi etica, având ca prioritate-Omul, 

indiferent de situaţie. 

Punctul culminant pentru studenţii instituţiei a fost lansarea şi prezentarea 

videoclipului realizat de interpretul Kapushon, cu referire la combaterea şi prevenirea 

corupţiei în RM. 

Atât videoclipul de bază, cât şi piesele lansate studenţilor au avut ca scop 

valorificarea rolului esenţial al procesului educaţional în promovarea corectitudinii şi 

educaţiei tinerii generaţii în spiritul integrităţii şi respectului faţă de lege. 

6. În conformitate cu solicitarea SPIA al MAI cu nr. 4/1958 din 02.12.2019 la data 

de 05.12.2019 inspector principal Juc Veronica, asistent universitar al Catedrei 

„Activitate specială de investigaţii şi anticorupţie” şi comisarul Rusnac Constantin şef al 

Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională” au participat la 

focus-grup cu tematica „Integritatea vulnerabilităţilor, riscurilor de corupţie şi a 

dificultăţilor ce duc la diminuarea încrederii populaţiei în sistemul de asigurare a ordinii 

publice”. Evenimentul a avut în Sala Albastră, BC Summit Events& Conference Centre, 

str. Tighina 49/3, mun. Chişinău. 
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 Strategia de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi a Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile 

pentru perioada 2018-2020 (Legea 51 din 23.03.2018) 

 

Cu referire la activităţile realizate de către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI ce 

ţin de cooperarea cu societatea civilă, în perioada de raport au fost realizate următoarele 

activităţi: 

- la data de 12.02.2020 comisar principal Dinu Ostavciuc, Rector al Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI a participat la şedinţa Consiliului Programului moldo-suedez 

„Consolidarea parteneriatului poliţie-comunitate, îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor 

de instruire ale poliţiştilor, creşterea capacităţilor Inspectoratului General al Poliţiei în 

domeniul investigării infracţiunilor financiare”. Programul suedez sprijină Poliţia RM în 

elaborarea şi implementarea unui model naţional şi a unei metode de pregătire tactică de 

bază pentru poliţia Moldovei, cît şi în elaborarea unei curricule unice (poliţie 

comunitare şi tactica intervenţiei) de implementare a activităţii poliţieneşti comunitare; 

- la data de 13 februarie 2020, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au 

primit diplome din partea Fundaţiei de Binefacere Caritas Moldova în semn de 

recunoştinţă şi mulţumire pentru participare activă în perioada 22-23 decembrie 2019 în 

Campania „Încălzeşte o inimă”. 

Campania organizată de Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova a avut finalitatea 

de a susţine persoanele aflate în dificultate, în special copiii şi bătrânii. 

Studenţii Academiei împreună cu voluntarii au învăţat să motiveze oamenii să 

doneze şi au „acţionat” în unul dintre cele 12 magazine implicate în campanie. Apelul la 

solidaritate a fost făcut pentru ca persoanele care duc un trai la limita existenţei să poată 

avea parte de sărbători mai luminoase. 

Mihaela Pascal, asistent universitar la Catedra „Drept privat”, coordonator 

campanie „Încălzeşte o inimă” a menţionat faptul că: „Este o mare bucurie să vedem că 

numărul celor implicaţi în campanie, al tinerilor care aleg să facă voluntariat creşte de la 

an la an. Prin lecţia de solidaritate la care au participat studenţii, ne-am propus să-i 

aducem pe ei mai aproape de realitatea şi problemele cu care se confruntă bătrânii 

singuratici şi persoanele care duc un trai la limita existenţei. Considerăm că mesajul pe 

care l-am transmis va fi un element educativ important pentru creşterea lor în spiritul 

responsabilităţii sociale”. 

Datorită voluntarilor implicaţi în campanie au fost colectate produse alimentare şi 

pregătite 724 de pachete cu alimente care au fost distribuite persoanelor şi famililor 

social-vulnerabile. 

- în conformitate cu indicaţia conducerii MAI referitoare la realizarea Planului 

activităţilor de marcare a Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan, 

aprobat prin dispoziţia Guvernului nr.8 din 23.01.2020, Garda de Onoare a MAI 

formată din studenţii Academiei la data de 14.02.2020 au participat la procedura 

protocolară de comemorare a celor căzuţi în Războiul din Afganistan, eveniment 

desfăşurat în Sala mică a Colegiului MAI, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75, şi la 

data de 15.02.2020 au asigurat depunerea coşului cu flori de către conducerea MAI la 

Complexul memorial „Feciorii Patriei - Sfânta Amintire” din sectorul Rîşcani al 

capitalei; 
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- la data 20 februarie 2020 în cadrul instituţiei a avut loc o vizită de familiarizare a 

unui grup de angajaţi din diferite instituţii cum ar fi Ministerul Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, 

Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, Asociaţia „Tactical Moldova”, Asociaţia 

„Promo-Lex”, Serviciul Vamal, Centru Consultativ Diagnostic, Academia Militară a 

Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. Această vizită se înscrie în cursul portuniversitar 

în domeniul securităţii şi apărării cu genericul „Probleme actuale ale securităţii 

naţionale” (nivel politico-militar), care este organizat sub egida Academiei Militare a 

Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”; 

- la 22 februarie 2020, la Complexul sportiv „Moldova” din mun. Bălţi Ministerul 

Afacerilor Interne în comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Ministerul 

Apărării, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război pentru Independenţă şi Asociaţia 

Veteranilor de Război BPPS-6 au organizat Concursul militar-sportiv patriotic „Cupa 

Eroilor”, ediţia a XII-a. Evenimentul desfăşurat anual este prilejuit Zilei de comemorare 

(2 martie) a Eroilor conaţionali care au căzut pe câmpul de luptă în Războiul pentru 

apărarea Independenţei şi Integrităţii teritoriale din anul 1992. Ministrul Afacerilor 

Interne, dl Pavel VOICU însoţit de Garda de Onoare a MAI, a deschis întrunirea cu 

depuneri de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.  

Concursul pentru echipele formate din studenţi şi militari în termen cu vârsta până 

la 24 de ani a cuprins 6 probe: tragerea otgonului, tragerea în forţă la bara fixă, tragerea 

în ţintă, ridicarea halterelor, armrestling. Dintre cele 6 echipe participante la competiţie 

(Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, 2 echipe 

ale Inspectoratului General de Carabinieri, 2 echipe ale Ministerului Apărării ) echipa 

instituţiei noastre s-a plasat pe locul I, al treilea an consecutiv.  

Astfel, „Cupa Eroilor” şi în anul 2020 rămâne în posesia Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI; 

- în contextul activităţilor de voluntariat la 25.02.2020 un grup de angajaţi şi 

studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” a acordat ajutor logistic Mănăstirii de femei 

„Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din localitatea Suruceni; 

- întru realizarea acţiunilor stipulate în Planul-scenariu al activităţilor MAI dedicate 

comemorării a 28 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea 

independenţei şi integrităţii teritoriale ale Republicii Moldova, aprobat prin ordinul 

MAI nr.95 din 20.02.2020, Garda de onoare a MAI la data de 02 martie 2020 începând 

cu orele 08:00 a asigurat procedura protocolară de depunere a florilor de către 

conducerea MAI, la Plăcile comemorative din incinta MAI, la Monumentul  din faţa 

sediului MAI, la Monumentul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt din centrul 

capitalei şi la Monumentul Maica îndurerată din cadrul Complexului memorial 

„Eternitate”. În cadrul acestui eveniment, 100 de studenţi ai Academiei „Ştefan cel 

Mare” în comun cu 80 de studenţi ai Academiei militare şi 60 de studenţi ai Colegiului 

de frontieră au prezentat un Flash-Mob în memoria angajaţilor MAI căzuţi pe cîmpul de 

luptă în anul 1992; 

- la 26 aprilie 2020 s-au împlinit 34 de ani de la producerea celui mai tragic 

cataclism tehnogen al secolului XX - Avaria de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl 

(Ucraina). La lichidarea consecinţelor acestei tragedii au participat şi conaţionalii noştri, 

printre care şi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne. Printre ei se numără şi 
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veteranii organelor afacerilor interne, care au activat anterior în cadrul Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI: dl Cebotari Victor, dl Digol Nicolae, dl Golan Constantin, dl 

Anisei Sergiu, dl Mateicic Victor şi dl Guitu Dumitru, care la moment activează în 

cadrul instituţiei. 

În semn de recunoştinţă pentru eroismul de care au dat dovadă, din partea 

conducerii Academiei veteranii au fost decoraţi cu Diplome de merit şi le-au fost 

acordate colete cu provizii, prin intermediul preşedintelui Consiliului veteranilor 

Academiei „Ştefan cel Mare” dl. Vasile Stolearov şi şefului Secţiei instruire, educaţie şi 

cultură dna Viorica Şclearuc, care la data de 24 aprilie 2019 au vizitat fiecare persoană 

la domiciliu;  

- tradiţional în preajma aniversării victoriei asupra nazismului, marcată la 9 mai, 

angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” au efectuat vizite la domiciliile veteranilor celui 

de-Al Doilea Război Mondial care au activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În numele conducerii MAI şi Academiei „Ştefan cel Mare”, veteranilor le-au fost 

adresate cuvinte de mulţumire pentru bărbăţia, curajul şi dârzenia de care au dat dovadă 

în lupta pentru pace. Totodată, fiecăruia dintre ei le-au fost înmânate câte un colet cu 

produse alimentare. 

Faptele lor vor rămâne pentru totdeauna în memoria tinerei generaţii; 

- în contextul realizării Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a 

Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 

2018-2021 şi a Planului de acţiuni sectorial, aprobat prin HG nr. 259/2018, precum şi în 

legătură cu celebrarea zilei Pacificatorului, la 29 mai 2020 a fost desfăşurată video-

conferinţa cu genericul „Participarea femeilor la consolidarea păcii: perspectiva 

pacificatoarelor militare”, la care a participat inspector principal, Aliona Gumenco şef al 

Serviciului protocol şi comunicare cu mass-media. Evenimentul a fost organizat cu 

suportul UNWomen Moldova; 

- în scopul informării absolvenţilor liceelor privind condiţiilor de admitere la 

studiile superioare ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, precum şi întru promovarea 

imaginii Ministerului Afacerilor Interne şi Academiei, 3 grupuri formate din angajaţii şi 

studenţii instituţiei,  în perioada 05-12 iunie 2020, au efectuat deplasări de serviciu în 

municipiile şi centrele raionale ale Republicii Moldova, unde au avut întruniri cu şefii 

Direcţiilor Educaţie, directorii liceelor, şefii Inspectoratelor de poliţie şi reprezentanţii 

administraţiei publice locale. În cadrul acestor activităţi au fost distribuite afişe şi 

pliante informative cu referire la subiectul admiterii; 

- la 24 iunie 2020 a fost semnat Acordul de parteneriat între Academia „Ştefan cel 

Mare” şi Asociaţia Obştească Femeia pentru Societatea Contemporană în domeniul 

consolidării eforturilor pentru promovarea egalităţii de gen, pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeii; 

- la 2 iulie 2020 se comemorează 516 ani de la trecerea în nefiinţă a Marelui 

Domnitor al Moldovei – Ştefan cel Mare şi Sfânt. Întru comemorarea Voievodului între 

Academia „Ştefan cel Mare” şi Asociaţia Obştească „Moştenitorii lui Ştefan cel Mare” a 

fost semnat Acordul de parteneriat în domeniul cooperării sistematice în ceea ce 

priveşte activităţile de educare a tinerilor în spiritul valorilor naţionale şi consolidarea 

prestigiului şi imaginii serviciului poliţienesc; 
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- la data de 16 iulie 2020, începând cu ora 09:00, pe Platoul Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI (str. Gh. Asachi, 21), a fost desfăşurată ceremonia Promoţiei Facultăţii 

Drept, Ordine Publică şi Securitate Civilă. La eveniment a fost prezent dl Pavel Voicu, 

Ministru al Afacerilor Interne, care a felicitat cei 118 absolvenţii, adresându-le 

recomandarea ca în activitatea profesională cu o deosebită stringenţă să asigure 

drepturile şi libertăţile cetăţenilor, a democraţiei constituţionale, şi să se ghideze mereu 

de buchia legii. La fel, Rectorul Academiei, dl Dinu Ostavciuc a venit cu un mesaj de 

felicitare pentru absolvenţi, dorindu-le drum bun pe tărâmul profesional, menţionând 

„Succesul Dvs. acolo unde veţi munci cu adevărat, este unitatea de măsură a calităţii de 

absolvent al Academiei „Ştefan cel Mare a MAI”. Cu un mesaj de mulţumire pentru 

conducerea Ministerului Afacerilor Interne, conducerea Academiei şi corpului 

ştiinţifico-didactic al instituţiei din partea absolvenţilor a venit dl Grigore Cebotari, care 

în discursul său a notat „Suntem recunoscători tuturor celor care ne-au călăuzit pe 

parcursul acestor ani. Aţi fost minunaţi! Vă mulţumim!”. 

- cu prilejul marcării la 01 septembrie 2020, aniversării de 30 ani de la fondarea 

Academiei „Ştefan cel Mare”, în cadrul festivităţii a avut loc inaugurarea Monumentului 

lui Ştefan cel Mare şi Sfînt. După desfăşurarea liturghiei de către Preotul Octavian 

Moşin, Garda de Onoare a MAI a asigurat procedura de depunere a coşului de flori de 

către Ministrul Afacerilor Interne. După Ministru, flori la monument au fost depuse şi 

de către conducerea Academiei. 

În cadrul ceremoniei au fost respectate regulile de prevenire a răspândirii infecţiei 

COVID-19. Evenimentul a fost monitorizat de sursele naţionale mass-media; 

În vederea consolidării parteneriatului între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi 

societatea civilă, pe pagina web a instituţiei este plasată săptămânal informaţia privind 

activităţile organizate şi desfăşurate de către colectivul Academiei, precum şi activităţile 

preconizate pentru a fi desfăşurate, la care eventual ar putea participa şi societatea 

civilă. 

 

 Strategia Naţională în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 

2013-2020 (HG nr. 560 din 24.07.2013) 

În conceptul Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor se 

stabileşte drept scop primordial capacitatea decizională a consumatorului, care poate fi 

realizată în primul rând prin informarea şi educarea acestuia. În vederea dezvoltării 

procesului de educare a consumatorilor prin abordarea problemelor respectării 

drepturilor consumatorului în domeniul acestora de reglemenare şi control, în planul de 

învăţământ la ciclul II, studii superioare de master, programul Drept economic se 

realizează cursul „Protecţia dreptului consumatorului” cu realizarea a 150 ore total (40 

ore studiu direct şi 110 ore studiu individual). Pentru 90 ECTS în semestrul II fiind 

instruţi 44 studenţi şi pentru 120 ECTS în semestrul I fiind instruiţi 14 studenţi. În total 

pentru anul universitar 2019-2020 fiind instruiţi – 58 studenţi. 
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 Politica Naţionala de Sănătate a Republicii Moldova 2007-2021 (HG nr. 886 din  

06.08.2007) 

În vederea realizării scopului şi obiectivelor generale ale Politicii Naţionale de 

Sănătate privind crearea condiţiilor optime pentru realizarea maximă a potenţialului de 

sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi, concolidarea parteneriatului 

intersectorial vizând fortificarea sănătăţii populaţiei, sporirea responsabilităţii 

individului pentru propria sănătate, promovarea sănătăţii şi prevenirea maladiilor, 

menţinerea sănătăţii tinerii generaţii, formarea unei societăţi fără tutun, alcool şi 

droguri, controlul maladiilor contagioase etc. în perioada anului de studii 2019-2020 de 

către angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” au fost organizate şi desfăşurate un şir de 

activităţi, după cum urmează: 

- au fost desfăşurate instruiri la ciclul I, Facultatea drept, ordine publică şi 

securitate civilă, anul I, curs la libera alegere „Bazele cunoştinţelor medicale şi ale 

modului sănătos de viaţă”, fiind instruiţi 113 studenţi; 

- au fost desfăşurate instruiri la Direcţia dezvoltare profesională la formarea 

profesională iniţială (efectiv ofiţeri şi subofiţeri), cursul „Instruirea paramedicală a 

primului respondent la locul incidentului”, fiind instruiţi 282 de audienţi; 

- au fost desfăşurate instruiri pentru pregătirea iniţială a personalului pentru 

activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor şi altor valori, cursul „Instruirea 

paramedicală a primului respondent la locul incidentului”, fiind instruiţi 59 de gardieni; 

- au fost defăşurate 179 convorbiri cu studenţii şi lucrătorii angajaţi ai cantinelor 

cu tematica „Profilaxia maladiilor respiratorii, profilaxia maladiilor diareice acute şi 

intoxicaţiilor alimentare”, „Educaţia morală şi sexuală a tineretului”, Profilaxia 

HIV/SIDA, Profilaxia tuberculozei, cancerului, dizenterii şi altelor boli; 

 - a fost promovată „Ziua mondială fără Tutun” cu genericul „Majoraţi taxa la 

tutun”; 

 - promovată săptămâna naţională „Anticancer” cu genericul „Depistarea precoce 

a scruningul cancerului”; 

 - promovată săptămâna Europeană de imunizări; 

 - promovată şi efectuată decada promovării donării de sînge voluntare şi Ziua 

Mondială a donatorului de sînge. În contextul celor menţionate în perioada raportată din 

cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a fost donat sînge de 250 ori; 

 - promovată Ziua de donare a sîngelui cu genericul „O primavară de vis plină de 

dăruire de viaţă”; 

 - promovată Ziua mondială a sănătăţii; 

 - promovată Ziua mondială de combatere a malariei; 

 - au fost emise şi expuse 41 buletine sanitare cu tematice menţionate mai sus 

inclusiv cu material vizual. 

 - în scopul realizării Planului de acţiuni în cadrul Programului naţional de 

securitate transfuzională şi autoasigurării ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-

2021 şi realizării campaniei de donare voluntară a sângelui în rândurile tineretului 

studios din instituţiile de învăţămînt, la data de 28.11.2019 Secţia medicală a Academiei 

„Ştefan cel Mare”, în comun cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui a fost 

organizat donarea voluntară de sânge de către studenţii si colaboratorii instituţiei. 

Genericul campaniei în acest an a fost stabilit „Sânge sigur pentru toţi!”. În cadrul 
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instituţiei sunt promovate valorile civice referitoare la donarea de sânge voluntară şi 

neremunerată, ca un component al securităţii transfuzionale. 

Totodată în cadrul activitaţilor de informare de către angajaţii Secţiei medicale, au 

fost abordate probleme ce ţin de donarea de sânge, accentul fiind pus pe faptul că 

donarea de sânge este un profund act umanitar faţă de semeni şi totodată este un gest 

nobil de ajutor al omului aflat în suferinţă. 

Una din activităţile de bază în Academie o constituie activitatea sportivă, deoarece 

specificul instituţiei constă în pregătirea cadrelor pentru subdiviziunile organelor 

afacerilor interne, cu un fizic bine dezvoltat. 

Promovarea modului sănătos de viaţă în rîndul tineretului studios al Academiei, 

este efectuată de către lectorii Catedrei „Pregătire fizică şi autoapărare” în cadrul orelor 

de pregătire fizică şi pregătire fizică şi de luptă conform programelor de studii. 

Totodată, studenţii sunt înscrişi la cercurile sportive în afara programului de studii, cum 

ar fi: volei, basket, sambo, judo, lupta corp la corp etc. 

Astfel, la 28 septembrie 2019 în Parcul „Valea Morilor” din mun. Chişinău, 

începând cu ora 10:00,  a avut loc evenimentul „OLYMPIC  ECOFEST 2019” , care 

anul curent a ajuns la cea de-a 5-ea ediţie. Acest eveniment, desfăşurat sub egida 

Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, se defăşoară anual în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, 

având drept scop promovara sportului printre tineri într-un mediu curat, precum şi 

promovarea modului sănătos de viaţă. 

Alături de alţi tineri, al 5-lea an consecutiv, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” 

a MAI au participat la Cursa de alergări în număr de 300 persoane. 

De asemenea, în scopul promovării modului sănătos de viaţă, asigurarea eficace a 

procesului de instruire a studenţilor/audienţilor la data de 01 noiembrie 2019 la 

blocurile de studii ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din str. Sf. Vineri, 7 şi str. 

Gh. Asachi, 21, au fost inaugurate terenurile sportive multifuncţionale după ultimele 

tehnologii moderne. 

La 26 octombrie 2019, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova Nr.27 din 13.02.1995, întreg efectiv al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a 

participat activ la Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului cu genericul „Un arbore pentru 

dăinuirea noastră”. 

Începând cu anul 2011 acest eveniment se sărbătoreşte anual, în ultima sâmbătă a 

lunii octombrie. Această acţiune naţională presupune plantarea arborilor şi arbuştilor, 

amenajarea fâşiilor şi pasajelor forestiere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

În cadrul acţiunii de înverzire, în sediile Academiei „Ştefan cel Mare” au fost 

plantaţi peste 100 de arbori de arţar, salcâm, nuc, tei şi frasin; 460 de arbori de tuia şi au 

fost amenajate peste 100 de parcele cu flori. 

 

 Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (HG nr. 360 

din 06.06.2012) 

Programul respectiv are ca scop de a preveni şi a reduce efectele negative ale 

consumului nociv de alcool asupra sănătăţii publice, stării sociale şi economice. Astfel, 

în contextul reducerii deceselor şi traumatismelor cauzate de accidentele legate de 
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conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate, la 18.10.2019 Inspectoratul 

Naţional de Patrulare al IGP a lansat campania „STOP alcool la volan!”. Dinamica 

alarmantă de la începutul anului, precum şi accidentele grave, soldate cu victime, din 

ultima perioadă de timp, au generat o reacţie fără precedent a societăţii faţă de acest 

„flagel”.  

De fiecare dată Academia „Ştefan cel Mare” a fost sensibilă în raport cu 

evenimentele sociale din ţară şi apelurile nobile ale colegilor de breaslă. 

Reieşind din cele menţionate, Academia „Ştefan cel Mare” susţine campania 

„STOP alcool la volan!”. În acest sens, studenţii şi angajaţii instituţiei s-au alăturat 

flashmob-ului lansat în întreaga societate. 

 

 Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2018-2020 (HG 461 din 22.05.2018) 

În contextul asigurării abilităţilor necesare exercitării activităţii de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi promovării cunoştinţelor profesionale 

ale angajaţilor din cadrul subdiviziunilor MAI, la Direcţia dezvoltare profesională a 

Academiei au fost organizate şi desfăşurate cursuri de formare profesională continuă de 

specializare/perfecţionare „Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane”, în perioada 16.09.2019 – 18.09.2019, pentru 24 de angajaţi şi „Combaterea 

crimei organizate”, perioada 20.01.2020-24.01.2020, fiind instruiţi 29 angajaţi. 

În cadrul cursurilor audienţii au fost familiarizaţi cu noţiunile de bază şi formele 

traficului de fiinţe umane, profilul victimei şi al traficantului, precum şi modul de 

funcţionare a mecanismului instituţional. 

Cursurile de specializare/perfecţionare au avut drept scop consolidarea 

cunoştinţelor specialiştilor din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale MAI care 

interacţionează direct cu persoanele ce călătoresc, cu accent special pe prezentarea 

principalelor semne de identificare a unei victime a traficului de fiinţe umane, exemple 

din practică şi modalităţi de a reacţiona în asemenea cazuri. Pentru o mai bună 

înţelegere a situaţiei din ţară în acest domeniu au fost discutate tendinţele, riscurile şi 

consecinţele traficului de fiinţe umane. 

În cadrul procesului de instruire au fost implicate cadrele didactice ale Academiei. 

La final de curs a fost efectuată evaluarea cunoştinţelor cu aprecierea calificativului şi 

eliberarea certificatelor de absolvire a cursului.  

De menţionat că, dl Tudor Osoianu, doctor în drept, conferenţiar universitar al 

catedrei „Procedură penală şi Criminalistică”, a participat la data de 21 octombrie 2019 

la Masa rotundă dedicată Zilei europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane cu 

genericul: „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 

organizată de departamentul Drept Penal al facultăţii Drept a USM, or. Chişinău, RM. 

În contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane”, la 25 octombrie 2019 începând cu orele 14:00, în Sala de conferinţe a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost organizată şi desfăşurată Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice „Probleme actuale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
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umane”, prezidată de către Secretarul de Stat a MAI dl Ianuş Erhan, dr. în drept, la fel la 

for au participat conducerea instituţiei; şef al Inspectoratului Regional de Probaţiune al 

RM, Preşedinte al Asociaţiei lucrătorilor de Probaţiune şi al liberilor profesionişti, dl 

Petru Vîrlan; experţii dna Dorina Gurev, dl Gheorghe Reniţă a Departamentului Drept 

penal al Facultăţii de Drept a USM a RM; cadrul profesoral-didactic  şi un grup de 

studenţi ai Academiei. 

Participanţii au venit în faţa prezenţilor cu articole ce se referă la diverse probleme 

privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane din perspectiva dreptului 

penal, criminologiei, procedurii penale, criminalisticii, activităţii speciale de 

investigaţii. Un aspect important elucidat în limitele acestui for ştiinţific a fost dezvăluit 

prin prisma enunţării problemelor ce ţin de lacunele legate de repararea prejudiciului 

cauzat în urma comiterii traficului de fiinţe umane, accentul fiind pus pe victimele care 

au avut de suferit consecinţele acestei infracţiuni. 

Dascălii instituţiei şi specialiştii în domeniu i-au îndemnat pe studenţi, viitorii 

apărători ai ordinii de drept, să însuşească şi să aplice cât mai eficient cunoştinţele 

acumulate în procesul de prevenire şi combatere a criminalităţii, în general, şi a 

traficului de fiinţe umane, în special. 

 

 Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pentru anii 2016-2020 

În scopul realizării indicatorilor din programul naţional de asigurare a egalităţii de 

gen, în anul curent, au fost realizate ore la disciplina Protecţia juridică a drepturilor 

omului la Facultatea Drept şi Facultatea Securitate civilă şi ordine publică în număr de 

34 ore de curs şi 26 seminare. În conţinutul curriculei universitare ale disciplinei PJDO 

se înscrie şi tematica asigurării egalităţii de gen. 

De asemenea, modulul Asigurarea egalităţii de gen în activitatea profesională şi 

combaterea discriminării se regăseşte în dispoziţia de studii a formării profesionale 

continue a Direcţiei dezvoltare profesională, iar catedra Drept public are rezervate 

aproximativ 10 ore la modulul respectiv pentru grupele de formare managerială de nivel 

superior şi de bază. 

Astfel, conform ordinului MAI nr.374 din 20.06.2019 cu privire la organizarea 

cursurilor de perfecţionare/specializare în anul de studii 2019-2020 a fost desfăşurat 

cursul: „Asigurarea egalităţii de gen şi prevenirea discriminării”, pentru perioada 

25.11.2019 – 27.11.2019, fiind instruite 27 persoane. 

O altă activitate importantă a avut loc la data de 4 decembrie 2019, în cadrul 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM unde s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifico-

practică studenţească cu genericul „Viaţa fără violenţă: toleranţă zero”, ediţia a IV. 

Evenimentul a fost organizat de către membrii catedrei „Drept poliţienesc şi securitate 

publică” cu participarea reprezentanţilor AO „Institutul de Drept Cibernetic” în 

contextul campaniei internaţionale „16 Zile de activism împotriva violenţei în bază de 

gen”, care a fost lansată la data de 25 noiembrie. 

La conferinţă au participat conducerea, personalul didactic şi studenţii Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI al RM. 
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Scopul măsurii desfăşurate a fost sensibilizarea şi impulsionarea studenţilor 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM în cercetarea multiaspectuală a fenomenului 

violenţei în familie, precum şi a activităţii de prevenire şi combatere a acestuia. 

Acest eveniment a pus accentul pe sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul 

violenţei împotriva femeilor, care în ultima perioadă îşi lărgeşte arealul de manifestare 

şi în mediul on-line fiind evidenţiate efectele grave pe care le are asupra femeii, în mod 

special, asupra familiei şi societăţii în general. 

De menţionat, că în perioada 3-7 martie 2020, a avut loc un Forum de instruire în 

oraşul Tbilisi, Georgia. Din echipa MAI, delegată să participe la sesiunea de instruire, 

cu genericul: Femeile în organele poliţieneşti a făcut parte şi o reprezentantă a 

Academiei ,,Ştefan cel Mare”, şefa catedrei Drept public şi securitate a frontierei dna. L. 

Creangă. Cursul de instruire în domeniul egalităţii de gen s-a desfăşurat cu suportul 

Ambasadei SUA iar formatorii au instruit femeile poliţiste cum să aplice tehnica 

specială în cercetarea locului infracţiunii, cum să se apere în caz de atac, când să aplice 

mijloacele tehnice speciale şi care sunt tipurile de comunicare verbală şi nonverbală. 

Venim cu câteva recomandări care, sperăm, vor servi la asigurarea egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi în organele de poliţie din RM: 

1.  Abordarea strategică a încadrării femeilor în poliţie. 

2. Incluziunea femeilor în sectorul operativ şi încadrarea acestora în masă în poliţie. 

3. Măsurile de sprijinire a femeilor în contextul încadrării în serviciul de poliţie şi 

modalitatea de informare privind caracteristicile activităţii în poliţie. 

4. Identificarea motivelor pentru care femeile optează pentru profesiunea de poliţist. 

5. Reprezentarea femeilor în funcţiile de conducere în ministerele de interne. 

6. Femeile în unităţile speciale. 

7. Accesul femeilor la instructajele de specializare şi la anumite departamente de poliţie. 

8. Identificarea criteriilor de selectare pentru înscrierea la instructajul şi încadrarea în 

muncă. 

9. Implementarea analizei (interne sau externe) privind măsurile de recrutare. 

10. Obţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru efectuarea activităţilor din poliţie şi 

aprecierea acestora în procesul de selecţie, respectiv de recrutare. 

11. Obiectivitatea procedurii de selecţie. 

12. Modernizarea sistemului de educaţie şi instructaj pentru necesităţile poliţiei. 

13. Instructajul pentru cadrele de la conducere. 

14. Instructajul din domeniul drepturilor omului şi al egalităţii între sexe. 

15. Modul de repartizare a poliţiştilor nou încadraţi (femei şi bărbaţi) în unităţile 

organizatorice. 

16. Modalitatea de iniţiere în activitate a poliţiştilor nou încadraţi. 

17. Acceptarea internă. 

18. Acceptarea pe plan extern a femeilor poliţişti. 

19. Urmărirea, perfecţionarea şi avansarea cadrelor (dezvoltarea carierei). 
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 Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 

2020” (HG nr. 857 din 31.10.2013) 

În scopul realizării viziunii Stategiei de formare a unei societăţi informaţionale 

avansate, Academia „Ştefan cel Mare” a realizat un şir de acţiuni, după cum urmează: 

- Formarea profesională a reprezentanţilor organelor de drept şi sistemului 

judecătoresc în domeniul identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvârşite 

asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale în cadrul cursului de 

perfecţionare/specializare în domeniul „Activitatea de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane”, gr. I, în perioada 16.09.2019 - 18.09.2019 unde au fost 

instruiţi 24 angajaţi MAI. 

Astfel, la cursul de instruire menţionat, a fost studiată tematica: Investigarea 

infracţiunilor comise asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale, 2 ore; 

- Participarea la şedinţa de deschidere a proiectului regional „Acţiunea privind 

criminalitatea informatică pentru rezienţa cibernetică în Regiunea Parteneriatului Estic-

CyberEast”, la data 1 octombrie 2019, organizată în incinta hotelului Radisson Blu 

Leogrand, la care a fost prezent dl. Sergiu Maftea, şef adjunct al Catedrei „Activitate 

specială de investigaţii şi securitate specială”, doctor în ştiinţe matematice. 

- Formarea profesională continuă a angajaţilor MAI în cadrul cursului de 

perfecţionare/specializare în domeniul „Activitatea de urmărire penală şi investigaţii I”, 

perioada 11.11.2019 – 15.11.2019, fiind instruite 28 persoane. A fost studiată tematica 

„Identificarea şi investigarea infracţiunilor săvârşite asupra copiilor cu utilizarea 

tehnologiilor informaţionale. Tehnici de investigare a infracţiunilor cu caracter sexual 

săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale”, 2 ore; 

- Formarea profesională a reprezentanţilor organelor de drept domeniul 

identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvârşite asupra copiilor cu utilizarea 

tehnologiilor informaţionale, conform ordinului MAI nr.374 din 20.06.2019 cu privire 

la organizarea cursurilor de perfecţionare/specializare în cadrul cursului „Activitatea de 

urmărire penală şi investigaţii” (Combaterea pornografiei infantile), în perioada 17.02-

21.02.2020, fiind înstruiţi 29 angajaţi; 

- Formarea profesională continuă a angajaţilor MAI în cadrul cursului de 

perfecţionare/specializare în domeniul „Tehnologii informaţionale”, în perioada 02.03-

06.03.2020 cu instruirea a 19 angajaţi. 

 

 Programul naţional de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu 

dizabilităţi pentru anii 2017-2022 (HG nr.723 din 08.09.2017) 

Întru realizarea prevederilor programului naţional de reabilitare şi integrare socială 

a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022, Academia ,,Ştefan cel Mare” cu 

scopul organizării a campaniilor de informare şi sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la promovarea drepturilor, abilităţilor şi imaginii pozitive a persoanelor cu 

dizabilităţi a realizat conferinţa ştiinţifică studenţească ,,Protecţia juridică a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi”, dedicată Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, 
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celebrată la nivel mondial din 1992 la 03 decembrie. Forul ştiinţific studenţesc s-a 

desfăşurat la 28 noiembrie 2019. 

În cadrul acestui forum, organizat de către Catedra Drept public şi securitate a 

frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” au participat conducerea Academiei, 

consilierul jurist „Keystone Moldova”, dna Cuşcă Elena, cadre didactice ale instituţiei şi 

studenţi ai Facultăţii Drept a Academiei. 

Discuţiile s-au axat pe punerea în aplicare de către Republica Moldova a 

Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi necesitatea 

implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de 

dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru ca societatea să devină mai sensibilă la 

vulnerabilităţile acestor persoane. 

La fel au fost puse în dezbatere şi alte aspecte precum sporirea ratei de angajare în 

câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa 

politică, publică şi culturală a acestei categorii de persoane. 

Pe parcursul anului s-au desfăşurat cursuri la formarea profesională continuă la 

Direcţia dezvoltare profesională, în program fiind prevăzute 6 ore pentru grupele de 

specializare, cu tematica: Protecţia persoanelor cu dizabilităţi. 

 

 Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 

(HG nr. 89 din 24.05.2018) 

În contextul realizării prevederilor din Planul naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului angajaţii Acadmiei „Ştefan cel Mare” au realizat următoarele acţiuni: 

- Participarea la data de 25.09.2019 a comisarului  Ion Slisarenco, lector universitar 

al Catedrei „Ştiinţe penale” la şedinţa de lucru privind consultarea Regulamentului cu 

privire la procedura de prevenire şi identificare, înregistrare, raportare pretinselor cazuri 

de hărţuire, hărţuire sexuală şi alte cazuri de discriminare.  

Activitatea propusă s-a desfăşurat în contextul demarării Programului naţional de 

implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, 

pacea şi securitatea pentru anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni cu privire la punerea 

în aplicare a acestuia. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în colaborare cu Entitatea 

Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), au 

convenit în implementarea activităţilor ce vor contribui la realizarea obiectivului 3 

„Prevenirea şi combaterea discriminării, hărţuirii sexuale şi violenţei în baza de gen din 

cadrul sectorului de poliţie şi securitate”. Obiectivul 3 presupune să asigure dezvoltarea 

capacităţii instituţionale în acest domeniu prin elaborarea de politici, stabilirea 

procedurilor interne de raportare a cazurilor de hărţuire sexuală şi violenţă etc., de 

prevenire şi combatere a discriminării. Evenimentul a avut loc în incinta Hotelului Jolly 

Alon, mun. Chişinău. 

- În vederea preluării a unor bune practici şi metode de intervenţie prin organizarea 

unor sesiuni de schimb de experienţă între organele de drept din Republica Moldova şi 

alte state, la data 2 octombrie 2019, ora 09.00, în sala de protocol a Academiei „Ştefan 

cel Mare” a avut loc întrevederea  conducerii şi reprezentanţilor cadrului profesoral-
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didactic al Academiei cu experţii CoE, însoţiţi de dna Lucia Popescu, coordonator de 

proiect. În cadrul asistenţei continue acordate RM, Consiliul Europei implementează 

proiectul „Protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzul sexual în RM”. 

Proiectul este parte a Planului de Acţiuni CoE-RM 2017-2020 şi are drept scop 

susţinerea RM prin consolidarea răspunsului statului la soluţionarea cazurilor de 

exploatare şi abuz sexual al copiilor, printr-o implementare şi conformitate îmbunătăţită 

a politicilor, legislaţiei şi a practicilor la standardele Consiliului Europei şi alte 

standarde internaţionale în domeniu, în particular Convenţia Consiliului Europei pentru 

protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale, precum şi prin 

consolidarea capacităţilor profesioniştilor relevanţi şi creşterea nivelului de 

conştientizare. Proiectul are trei componente, care se axează pe armonizarea cadrului 

legal şi de politici, consolidarea capacităţilor profesioniştilor şi ridicarea nivelului de 

conştientizare cu privire la prevenţia şi protecţia copiilor împotriva exploatării şi 

abuzului sexual. 

- Participarea la conferinţa internaţională „Drepturile omului şi evoluţia societăţii: 

realităţi, tendinţe”, din cadrul proiectului HRLAW Erasmus+. Organizat la USM  4 

octombrie 2019  la care au participat dl Iurie Larii, prorector pentru ştiinţă, dna Victoria 

Jitari, şef Secţiei cooperare externă, comisar principal, dl Ştefan Belecciu, şef al catedrei 

Drept poliţienesc şi securitate publică, comisar –şef, dl Radion Cojocaru, şef al 

departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi cooperare, cu raportul ştiinţific 

,,Precedente ChEDO în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare”. 

- Organizarea în cadrul Direcţiei Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel 

Mare”, la data de 04.12.2019, în contextul aniversării a 71 de ani de la adoptarea 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a Naţiunilor 

Unite, a unui seminar dedicat Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, marcată în 

întreaga lume la data de 10 decembrie. 

 Evenimentul a fost organizat de asistentul universitar al Catedrei „Drept public şi 

Securitate a frontierei” Gumenco Aliona şi s-a desfăşurat printr-un dialog constructiv, în 

cadrul căruia efectivul de subofiţeri de la formarea iniţială au abordat armonios această 

problemă. Participanţii au evidenţiat importanţa promovării, încurajării şi respectării 

drepturilor esenţiale ale omului precum libertatea de exprimare, libertatea gândirii, 

respectarea drepturilor copilului, restrângerea unor drepturi, etc. 

- Participarea la data de 04.12.2019 a comisarului Rusnac Constantin, şef al 

Catedrei „Procedură penală, criminalistică şi securitate informaţională”  împreună cu 

doctorandul anului I de studii al Academiei „Ştefan cel Mare” Dandiş V., la atelierul de 

supervizare pentru intervievatori, organizat de Centrul Naţional de prevenire a Abuzului 

Faţă de Copii (CNPAC) Centrul FIDES, în mun. Chişinău, str. Muşatinilor, 1. 

- În conformitate cu dispoziţia de studii a Direcţiei Dezvoltare Profesională, catedra 

„Drept public şi securitate a frontierei” a realizat/ şi realizează instruiri la cursurile de 

formare continuă pentru grupele cu specializarea în domeniul: „Combaterea 

fenomenului discriminării”, sunt prevăzute în total 12 ore în curricula PJDO pentru 

tematica egalităţii de gen, fiind propuse spre audienţă următoarele subiecte: 
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 Prevederile legale naţionale şi internaţionale referitoare la violenţa în bază de gen. 

 Mecanisme de combatere a discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica 

Moldova. 

 Combaterea fenomenului discriminării în activitatea MAI. 

Cursul de specializare/perfecţionare „Managementul resurselor umane” cu 

tematica: Asigurarea egalităţii de gen în sectorul de securitate şi apărare, 

recrutare/selectare/ angajare/promovare cu referire la egalitatea de gen - 2 ore. 

Cursul de specializare/perfecţionare „Protecţia juridică a drepturilor omului I” cu 

tematica: Mijloace şi mecanisme de protecţie a drepturilor omului; Standarde minime 

privind tratamentul deţinuţilor; Mecanisme internaţionale şi naţionale antitortură – total 

8 ore. 

 Cursul de specializare/perfecţionare „Asigurarea egalităţii de gen şi prevenirea 

discriminării” cu tematica: Consolidare a capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei 

drepturilor omului, în special ale minorităţilor naţionale; Respectarea drepturilor 

libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi; Consolidare a capacităţilor 

angajaţilor MAI în domeniul nediscriminării, neadmiterii torturii şi standardelor 

stabilite în Protocolul de la Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între 

deţinuţi; Prevederile legale naţionale şi internaţionale referitoare la violenţa în bază de 

gen; Prevenirea cazurilor de discriminare şi hărţuire la locul de muncă, inclusiv pe 

criteriul de sex; Dimensiunea de gen în legislaţia naţională şi internaţională; Asigurarea 

egalităţii de gen în sectorul de securitate şi apărare; Respectarea egalităţii de gen la 

procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare; Egalitatea şi nediscriminarea în 

conformitate cu standardele internaţionale; Abordarea integratoare a egalităţii de gen – 

total 24 ore.  

Cursul de specializare/perfecţionare „Protecţia drepturilor minorităţilor 

naţionale” cu tematica Protecţia drepturilor minorităţilor etnice (romii si alte etnii); 

Protecţia drepturilor şi libertăţilor peroanelor cu dizabilităţi ca minoritate naţională; 

Identitatea naţională, factorul etnic şi modele de integrare a grupurilor etnice; Analiza 

cadrului naţional şi internaţional privind integrarea grupurilor etnice; Respectul 

identităţii romilor şi integrarea lor – total  16 ore. 

Cursul de specializare/perfecţionare „Protecţia juridică a drepturilor omului II” cu 

tematica Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu 

dizabilităţi; Mijloace şi mecanisme de protecţie a drepturilor omului; Standarde minime 

privind tratamentul deţinuţilor; Mecanisme internaţionale şi naţionale antitortură; 

Jurisprudenţa CEDO vs de încălcarea anumitor drepturi fundamentale ale omului; 

Abordarea strategică pentru promovarea egalităţii de şanse; Regimul, drepturile şi 

obligaţiile persoanelor private de libertate în izolatoarele de detenţie provizorie; 

Prevenirea şi combaterea torturii şi relelor tratamente. Legislaţia în domeniul interzicerii 

torturii şi tratamentelor inumane şi degradante; Rezoluţia ONU 1325. Convenţia ONU 

împotriva torturii; Combaterea discriminării, prejudecăţilor şi violenţei împotriva 

minorităţilor naţionale/sexuale; Ordinul Procuraturii Generale nr. 77 din 31 decembrie 

2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, 

înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant – 

total 24 ore. 
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Astfel, conform ordinului MAI nr.374 din 20.06.2019 cu privire la organizarea 

cursurilor de perfecţionare/specializare în anul de studii 2019-2020, pe parcursul 

semestrului I al anului 2020 au fost desfăşurate următoarele cursuri: 

- Cursul „Protecţia juridică a drepturilor omului”, perioada 17.02.2020-

19.02.2020, 28 persoane instruite; 

- Cursul „Activitatea de urmărire penală şi investigaţii II (Combaterea pornografiei 

infantle)”, perioada 17.02.2020 – 19.02.2020, pentru 28 angajaţi. 

- Violenţa în familie II, perioada 09.03.2020-11.03.2020, pentru 30 angajaţi. 

 

10. ACTIVITATEA DE CERCETARE – INOVARE 

 Programe/proiecte de cercetare 

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” începând cu anul 2016 până  în lunile 

aprilie, mai anul curent au demarat şi au fost implementate două proiecte internaţionale 

regăsite în cadrul acţiunii cheie KA2 „Cooperarea pentru inovare şi schimbul de bune 

practici prin consolidarea capacităţilor în domeniul învăţământului superior” a 

programului Erasmus+ al Uniunii Europene, şi anume: 

– „European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova 

(HRLAW)” (Legea europeană a drepturilor omului pentru universităţile din 

Ucraina şi Moldova). Număr de referinţă: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-

CBHE-JP; 

– „Educational for e-Drone” (Instruirea privind dronele). Număr de referinţă: 

574090-EPP-1-2016-1-ET-EPPKA2-CBME-IP. 

I. Scopul proiectului HRLAW constă în susţinerea universităţilor din Ucraina şi 

Republica  Moldova în vederea soluţionării adecvate a provocărilor care ţin de politicile 

privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE şi internaţionale prin 

măsuri instituţionale de consolidare a capacităţilor. 

Obiective realizate şi indicatori obţinuţi în cadrul proiectului HRLAW:  

1. Elaborarea şi implementarea unui program de master orientat pe studiu de caz în 

domeniul drepturilor omului pentru studenţii Academiei (aprox. 130 de studenţi 

masteranzi au beneficiat); 

2. Elaborarea şi implementarea unui program pentru studiile doctorale orientat pe 

studiu de caz în domeniul drepturilor omului destinat doctoranzilor Academiei (15 

studenţi doctoranzi au beneficiat); 

3. Instituirea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) şi introducerea Codului de 

Integritate Academică (Notă: A fost elaborat Regulamentul cu  privire la organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) al Academiei „Ştefan cel 

Mare” şi aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept al Academiei din data de 15 

noiembrie 2018. De asemenea, a fost elaborat Codul de etică şi integritate al Academiei 

„Ştefan cel Mare” şi aprobat în şedinţa Senatului instituţiei la data de 07 noiembrie 

2018, dată la care se consideră intrat în vigoare şi obligatoriu pentru întreaga comunitate 

academică a instituţiei); 
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4. Achiziţionarea echipamentului necesar în vederea facilitării activităţii OOS şi a 

procesului de predare şi asimilarea a materiei în domeniul vizat de către studenţi.  

5. Îmbunătăţirea şi asigurarea unui nivel înalt al calităţii studiilor în cadrul Academiei şi 

a universităţilor partenere, prin sprijinirea personalului academic la elaborarea 

curriculelor şi cursurilor universitare din cadrul programelor de masterat şi doctorat 

axate pe protecţia drepturilor omului. 

6. Crearea abilităţilor profesionale şi personale ale absolvenţilor acestor programe ce le 

va permite extinderea cu succes a carierei lor. 

II. Scopul proiectului e-Drone este de a defini un mediu de învăţare pentru a oferi 

mai multe oportunităţi de acces la noi competenţe legate de utilizarea tehnologiilor de 

tip drone în activităţile profesionale (în cazul Academiei – activităţile poliţieneşti).  

Aceste noi competenţe se referă în special în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor 

avansate în domeniul TIC pentru folosirea informaţiilor dobândite cu ajutorul dronelor 

(monitorizarea ordinii publice, circulaţiei rutiere; activităţi de investigare şi descoperire 

a infracţiunilor; monitorizarea frontierelor; lichidarea dezastrelor etc.). 

Obiectivul principal al proiectului e-Drone este de a oferi instituţiilor de învăţământ 

superior în ţările partenere instrumente eficiente pentru înfiinţarea Centrelor de instruire 

(OED) pentru drone, pentru transferul tuturor cunoştinţele menţionate mai sus către 

profesioniştii din fiecare ţară parteneră în timpul studiilor profesionale şi educaţionale. 

În cadrul Centrului de instruire privind folosirea Dronelor (sediul în USM), beneficiarii 

serviciilor de instruire vor studia: arhitectura dronelor; tehnici de pilotare; echipamentul 

pentru dronă destinat activităţilor de măsurare şi monitorizare; prelucrarea datelor 

obţinute; certificarea şi aprobarea zborurilor. 

Impactul principal al acestei propuneri este crearea, în ţările partenere, a unor 

competenţe şi deprinderi specifice pentru a crea, pe de o parte, noi oportunităţi de pe 

piaţa muncii, iar pe de altă parte, profesionişti capabili să gestioneze şi să menţină în 

mod corespunzător dronele. 

În cazul poliţiei, dronele pot fi folosite la diferite acţiuni de monitorizare a ordinii 

publice, circulaţiei rutiere, în activitatea de investigare şi descoperire a infracţiunilor, 

monitorizarea frontierelor, lichidarea dezastrelor etc.  

La etapa iniţierii proiectului, angajaţii Academiei au constat că în Republica 

Moldova nu există reglementări referitoare la deţinerea dronelor, folosirea acestora, 

protecţia persoanelor, bunurilor şi altor valori derivate din folosirea dronelor.  

În acest context, în cadrul întrunirii cu partenerii proiectului de către reprezentanţii 

Academiei a fost prezentat un raport despre aspectul protecţiei datelor cu caracter 

personal în cazul folosirii dronelor dotate cu camere video sau foto şi a fost reiterată 

necesitatea reglementării juridice prin norme de drept a acestui domeniu. 

 

 Valorificarea activităţilor de cercetare, pe facultăţi 

 

Cu suportul angajaţilor din cadrul Centrului cercetări ştiinţifice şi catedrelor 

Facultăţii drept, ordine publică şi securitate civilă, în perioada anului de studii 2019-
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2020 au fost organizate şi desfăşurate mai multe activităţi cu caracter ştiinţifico-

aplicativ, inclusiv elaborate şi publicate: 

– 145 de articole ştiinţifice – în reviste, materiale ale conferinţelor, simpozioanelor, 

seminarelor naţionale şi internaţionale; în curs de publicare pentru anul curent – 54 de 

articole; 

– 35 de lucrări cu caracter ştiinţific şi ştiinţifico-didactic – manuale, compendii, 

studii monografice, suporturi de curs, ghiduri etc. În curs de publicare – 11 lucrări. 

 

Lucrări cu impact pentru procesul instructiv-didactic şi de cercetare al 

Academiei „Ştefan cel Mare” şi pentru activitatea practică a subdiviziunilor MAI 

şi a altor organe de drept: 

– Jurisprudenţa CtEDO în materia dreptului penal. Chişinău, 2019 (dr. Iu. Larii, 

dr. R. Cojocaru); 

– Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei. Chişinău, 2019 

(dr. Şt. Belecciu, dr. A. Antoci); 

– Justiţia pentru copii. Chişinău, 2019 (dr. C. Rusnac, A. Andronache); 

– Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea prin prisma 

standardelor în domeniul drepturilor omului. Chişinău, 2019 (dr. O. Rusu); 

– Dreptul refugiaţilor. Chişinău, 2019 (dr. S. Carp, mr. R. Staraşciuc); 

– Organizarea şi tactica efectuării investigaţiei sub acoperire. Chişinău, 2019 

(dr. M. Gherman, E. Blîndu); 

– Subcultura criminală. Compendiu. Chişinău, 2019 (dr. A. Pareniuc, A. Pungă); 

– Dreptul comercial. Chişinău, 2019  (dr. Gr. Ardelean); 

– Tactica şi procedura de realizare a procedeelor probatorii în cadrul urmăririi 

penale. Curs universitar. Chişinău, 2020 (dr. T. Osoianu, dr. Iu. Odagiu, dr. D. 

Ostavciuc, dr. C. Rusnac); 

– Criminologie. Curs universitar. Chişinău, 2020 (dr. Iu. Larii); 

– Dreptul civil. Introducere în dreptul civil. Chişinău, 2020 (dr. I. Trofimov); 

– Calificarea infracţiunilor. Curs universitar computerizat. Chişinău, 2020 (dr. R. 

Cojocaru, I. Rotaru); 

– 7 ghiduri metodice, elaborate de dnii D. Ostavciuc şi Iu. Odagiu, cu referire la 

metodica cercetării diferitor genuri de infracţiuni şi a tacticii efectuării unor acţiuni de 

urmărire penală, destinate în mare parte ofiţerilor de urmărire penală. 

 

 Manifestări ştiinţifice organizate (la nivel naţional şi internaţional) 

 

1. La data de 25 octombrie 2019, în contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, a avut loc Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice cu referire la acest subiect. 

2. La data de 14 noiembrie 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc 

Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Moralitatea – pilon în activitatea 

profesională al funcţionarului public”. 

3. La data de 28 noiembrie 2019, la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost 

organizată Masa rotundă studenţească cu genericul „Protecţia juridică a 

persoanelor cu dizabilităţi”. 
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4. La data de 29 noiembrie 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc 

Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul „Utilitatea dronelor în 

activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii”. 

5. La data de 4 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 

s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul „Viaţa fără 

violenţă: toleranţă zero”, ediţia a IV. 

6. La data de 5 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM 

s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul „Abordările 

ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciului”. 

7. La data de 13 decembrie 2019, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu 

genericul „Asigurarea intelectuală, tehnico-tactică şi metodologică a organelor de 

drept”. 

8. La data de 17 ianuarie 2020, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a 

desfăşurat Masa rotundă cu genericul „Probleme şi lacune în legislaţia naţională 

privind activitatea specială de investigaţii”. 

9. La data de 24 ianuarie 2020, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc 

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi 

combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”. 

10. La data de 20 februarie 2020, în incinta Bibliotecii Generale „Tudor Roşca” a 

Academiei „Ştefan cel Mare”, a avut loc Masa rotundă cu genericul „Alexandru 

BORODAC: studii şi contribuţii în dezvoltarea dreptului penal autohton”. 

 

 Modalitatea de evaluare a rezultatelor cercetării 

 

Rezultatele îndeplinirii planurilor Centrului cercetări ştiinţifice (CCŞ) şi sarcinile 

pentru noul an de studii se examinează la şedinţele Senatului Academiei. 

La evaluarea CCŞ a catedrelor secţiilor de cercetare se iau în vedere: 

– natura şi conţinutul CCŞ; 

– calitatea, exhaustivitatea şi respectarea termenelor planificate în realizarea 

cercetărilor ştiinţifice; 

– nivelul de implicare a întregului colectiv didactic şi ştiinţific în CCŞ; 

– activitatea catedrei în organizarea cercetărilor ştiinţifice cu implicarea 

studenţilor Academiei; 

– volumul, caracterul şi calitatea CCŞ neplanificate; 

– conţinutul şi numărul de propuneri, recomandări sau proiecte de acte 

normative, elaborate în baza CCŞ; 

– cantitatea şi calitatea publicaţiilor elaborate; 

– numărul tezelor de doctorat susţinute; 

– numărul şi rezultatele conferinţelor, simpozioanelor, seminarelor şi a altor 

foruri ştiinţifice; 

– gradul de semnificaţie a rezultatelor obţinute pentru activitatea practică a 

subdiviziunilor MAI; 

– nivelul de implementare a rezultatelor CCŞ în procesul de învăţămînt şi în 

activitatea practică a subdiviziunilor MAI. 
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11. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 Forme de colaborare internaţională 

Academia „Ştefan cel Mare” cooperează sub diferite forme de colaborare: 

- Acorduri (acordurile internaţionale şi naţionale cu instituţiile similare). 

http://academy.police.md/acorduri_ro  

- Proiecte (Erasmus+: HRLAW, eDrone). 

http://academy.police.md/assets/images/pict/proiecte-erasmus(1).png  

- Colaborări (efectuarea schimbului de bune practici, informaţii şi experienţă în 

domeniul colaborării inter-universitare). 

- Parteneri (în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire Academia „Ştefan cel 

Mare” desfăşoară o activitate de proporţii privind stabilirea şi menţinerea contactelor cu 

instituţiile similare de peste hotare, precum şi cu organizaţii străine cu sediul sau filiale 

în Republica Moldova). http://academy.police.md/parteneri  

- Deplasări (pe parcursul anilor au loc deplasări ale colectivului profesoral şi staff-

ului academic cu scopul de a dobândi noi deprinderi şi cunoştinţe în domeniile unde 

activează fiecare). http://academy.police.md/1219  

- Mobilitate academică (dezvoltarea şi menţinerea programelor de mobilitate 

academică, proiecte de cercetare şi transfer de cunoştinţe cu instituţiile abilitate). 

Specializată în stabilirea, consolidarea şi menţinerea relaţiilor de colaborare inter-

universitare, instituţionale, atât cu subdiviziunile MAI cât şi cu alte instituţii, organizaţii 

(publice şi private) la nivel naţional şi international. În cadrul Academiei „Ştefan cel 

Mare” sarcinile privind relaţiile de colaborare interuniversitare atât la nivel national, cât 

şi la cel international, revin Direcţiei cooperare internatională. Implementarea cu 

responsabilitate a acestor sarcini reprezintă un rol essential în dezvoltarea/ reformarea 

procesului de instruire şi perfecţionare a colaboratorilor de poliţie în conformitate cu 

standardele europene şi prevederile Procesului de la Bologna.  

În acest context, Academia „Ştefan cel Mare” are încheiate acorduri, protocoale şi 

contracte de colaborare cu un şir de instituţii de învăţămînt atît în Republica Moldova, 

cît şi de peste hotare, precum cele din: Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, 

Germania, Georgia, Federaţia Rusă, Kazakhstan, Letonia, Polonia, Italia, România, 

Qatar, Spania, Tadjikistan, Turcia, Ucraina. 

Totodată, Academia „Ştefan cel Mare” este membră a: 

- Asociaţiei instituţilor superioare de învătămînt superioare din RM; 

- Asociaţiei instituţilor superioare de învătămînt din cadrul Ministerilor Afacerilor 

Interne ale statelor-membre ale CSI; 

- Asociaţiei Europene a Colegiilor de Poliţie (AEPC) 

- Asociaţiei Internaţionale a Academiilor de Poliţie (INTERPA) 

- Reţelei Police Academies (OSCE/PAN) 

 

 Acorduri interuniversitare 

Lista acordurilor de colaborare semnate pe parcursul anului de studii 2019-2020, 

între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Instituţii de profil de peste hotare. 

(Cu instituţii de profil din ţară acorduri interuniversitare în perioada menţionată nu au 

fost semnate): 

http://academy.police.md/acorduri_ro
http://academy.police.md/assets/images/pict/proiecte-erasmus(1).png
http://academy.police.md/parteneri
http://academy.police.md/1219
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1. Acord de cooperare academică între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi 

Universitatea naţională „Odesa Law Academy”, Ucraina din 27 aprilie 2020.  

2. Memorandum de cooperare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi 

Universitatea de Stat al MAI al Ucrainei din or. Odesa, Ucraina din 27 februarie 2020. 

3. Protocol de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi 

Universitatea MAI al Federaţiei Ruse din or. Krasnodar, din 12 februarie 2020. 

4. Memorandum de înţelegere între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi 

Colegiul de Poliţie din Statul Qatar, din 23 ianuarie 2020. 

5. Acord de colaborare între Academia “Ştefan cel Mare” şi Institutul Penitenciar al 

Serviciului Federal al Federaţiei Ruse din or. Permi, din 26 decembrie 2019. 

 

 Programe de mobilitate 

1. Mobilitatea academică este realizată în contextul cooperării instituţionale şi în 

baza prevederilor stabilite în acordurile, protocoalelor şi contacte de colaborare 

bilaterală încheiate cu instituţii de învăţământ specializat de peste hotarele RM. În acest 

sens, în 2019 au fost detaşaţi 2 studenţi ai Academiei „Ştefan cel Mare” la studii în 

cadrul Academiei de poliţie „A. I. Cuza” din mun. Bucureşti, România, în anii de studii 

2015-2019 au absolvit 3 studenţi. În Academia MAI din or. Volgograd al Federaţiei 

Ruse în anii de studii 2014-2019 a absolvit 1 student.  

Totodată, pe parcursul anului de studii 2019-2020, din cadrul Academiei, au 

participat: 

- la cursuri de instruire- 15 persoane; 

- conferinţe- 2 persoane; 

- vizite de studiu- 17 persoane; 

- alte- 4 persoane. 

Total: 38 persoane 

2. Progresul în învăţământul superior depinde în mare măsură de schimbul 

experienţei didactico-metodice, atât la nivel naţional, cât şi cel internaţional, de 

măiestria pedagogică şi de implementarea eficientă a metodelor instructiv-educative 

contemporane. 

În acest context, conform acordului de colaborare din 27 aprilie 2020, la data de 8 

mai 2020, cu Universitatea Naţională „Оdesa law academy”, s-a realizat o lecţie-

webinar internaţională la disciplina Psihologia judiciară cu tema „Psihologia audierii”. 

În cadrul lecţiei s-au discutat principiile psihologice de desfăşurare a procesului de 

audiere, psihotactici, precum şi trăsăturile psihologice ale participanţilor în audiere. Un 

subiect cu o captivitate deosebită pentru studenţi a fost cel despre citirea şi interpretarea 

aspectelor psihologice de comportament simulat în procesul de audiere. La conferinţă au 

participat atât studenţii anului III de studii ai Facultăţii de Drept, Securitate civilă şi 

Ordine publică a Academiei din Chişinău, cât şi studenţii facultăţii de Psihologie, 

Ştiinţe Politice şi Sociologie a Universităţii Naţionale din oraşul Odessa (Ucraina). 

Lecţia online a fost realizată prin platforma Zoom, dovedindu-se a fi un schimb 

profesional valoros pentru ambele instituţii, dar şi pentru viitorii specialişti din 

domeniile Drept şi Psihologie. 

3. În perioada 03 - 04.12.2019 în cadrul Catedrei „Procedură Penală, Criminalistică 

şi Securitatea Informaţională” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI reprezentantul 
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Academiei de poliţie „Al. Ioan Cuza”, lector universitar al catedrei „Procedură penală”, 

doctor în drept a desfăşurat lecţii publice, cu studenţii a.n. III şi IV de studii, la 

disciplina de orientare spre specialitate „Activitatea de Urmărire Penală” cu genericul: 

Diseminarea bunelor practici privind cercetarea infracţiunilor de rezonanţă şi cu un grad 

sporit de pericol social. În cadrul lecţiilor realizate s-a punctat pe necesitatea creării 

deprinderilor practice în ceea ce priveşte buna planificare şi organizare a urmării penale, 

punându-se în discuţie mai multe exemple din practica judiciară. Îndeosebi, a fost 

analizat cazul de la Caracal din România. 

 

 Studenţi străini ( nr. de studenţi, nr. buget/contract, ţara origine) 

În Academia „Ştefan cel Mare” a MAI studenţi străini nu sunt. 

 

 Lista extensiunilor/filialelor instituţiilor de învăţământ superior din 

străinătate, care activează în cadrul Academiei 

 

În cadrul Acadmiei nu activează filiale ale instituţiilor de învăţământ superior din 

străinătate. 

 

12. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 Planificarea şi utilizarea mijloacelor publice şi speciale 

Utilizarea mijloacelor bugetare pe perioada 01.09.2019 - 31.08.2020 constituie 

suma de 64.065.869,00 lei. 

Venit, încasări de la servicii cu plată (taxe pentru studii) suma de 4.349.719,00 

lei. 

 Investiţii 

Investiţii nu sunt. 

 Taxe de studii 

Taxele de studii pentru anul 2020 constituie: 

 Ciclul I, studii superioare de licenţă, cu frecvenţă – 9000,00 lei /an 

 Ciclul I, studii superioare de licenţă, cu frecvenţă redusă – 5500,00 lei /an 

 Ciclul II, studii superioare de master (90 credite) – 11000,00 lei /an 

 Ciclul II, studii superioare de master (120 credite) – 15000,00 lei/an 

 Ciclil III, studii superioare de doctorat – 8000,00 lei/an 
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13. ACTIVITATEA DIDACTICĂ, ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ 

ÎN REGIM ONLINE 

 Fundamentarea normativă a procesului de studii online 

În contextul situaţiei epidemiologice din ţară, în cadrul Academiei procesul de 

instruire se desfăşoară în regim online, utilizând platforma educaţională 

elearning.academy.police.md şi aplicaţia conference-true, zoom, sau alte instrumente 

TIC cum ar fi: BigBlueBotone, Skype, una din clasele virtuale Microsoft Teams sau 

Google Classroom etc., fiind asigurate operaţiunile tehnice de conexiune la distanţă. 

Instruirea la distanţă, rămâne a fi o perspectivă de formare continuă pentru 

studenţii şi beneficiarii MAI, reprezentând o modalitate comodă şi accesibilă de 

dezvoltare profesională. 

De menţionat, conform Dispoziţiei rectorului Academiei „Ştefan cel Mare” nr. 1 

din 11.01.2020, în scopul perfecţionării şi îmbunătăţirii continue a calităţii studiilor 

pentru programele de la ciclul I-licenţă, ciclul II-master, ciclul III-doctorat, dezvoltării 

profesionale a angajaţilor MAI, pregătirii calitative către procesul de studii a 

personalului din Academie au fost desfăşurate şedinţe de instruire privind utilizarea 

platformei de învăţământ la distanţă atât cu personalul didactic, ştiinţifico-didactic cît şi 

a efectivului studenţesc. 

Odată cu suspendarea procesului educaţional în sălile de studii, în baza Scrisorii 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării Nr.04/1-09/2058 din 27.03.2020 şi 

Ordinelor MECC: Nr. 366 din 20.03.2020; Nr.04/1-09/2072 din 03.04.2020; Nr. 426 

din 04.05.2020 şi Nr. 449 din 15.05.2020, în cadrul Academiei au fost emise 

următoarele acte cu referire la organizarea procesului didactic online, în situaţie 

excepţională: 

1. Dispoziţia rectorului cu nr. 26 din 03.04.2020, Cu privire la reluarea procesului 

educaţional la distanţă în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; 

2. Dispoziţia rectorului cu nr. 32 din 30.04.2020, Cu privire la informarea corelării 

calendarului universitar cu procesul educaţional online în cadrul Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI; 

3. Ordinul rectorului nr. 29/A din 11.05.2020, Cu privire la organizarea procesului 

educaţional în sistem online în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI şi 

încheierea anului universitar 2019-2020; 

4. Ordinul rectorului nr. 29 din 15.05.2020, Cu privire la măsurile de funcţionare a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în perioada riscului de îmbolnăvire cu 

COVID-19. 

 

 Modalitatea şi gradul de realizare a activităţilor prevăzute prin Planul de 

învăţământ şi curricula unităţilor de curs/modulelor 

În conformitate cu declararea situaţiei excepţionale în ţară, de către Comisia pentru 

Situaţii Excepţionale a RM, începând cu data 12.03.2020 procesul de studii la ciclul I, 
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II, III a trecut din regim faţă în faţă în regim online, însă la Direcţia dezvoltare 

profesională a Academiei procesul de studiu a fost sistat, fiind suspendate cursurile de 

formare iniţială, continuă şi manageriale conform Ordinului MAI nr. 129 din 

11.03.2020 din motivul situaţiei pandemice din ţară (COVID-19). Activitatea didactică, 

online la Direcţia dezvoltare profesională a Academiei a fost reluată din luna iunie 

2020, reieşind din necesităţile de instruire ale MAI, conform Ordinului MAI nr. 245 din 

26.05.2020. 

În procesul desfăşurării în sistem online a activităţilor didactice, în principiu, toate 

compartimentele din planurile de studii au fost realizate fiind desfăşurate toate 

cursurile/modulele (prin ore de curs, seminare, lecţii practice etc.), insclusiv cele cu 

acţiuni tactice, pregătire fizică şi de luptă prin realizarea suporturilor video şi expedierea 

acestora de către studenţi cadrelor didactice pentru apreciere şi corijare a lacunelor 

depistate. Totodată, studenţilor li s-a recomandat să utilizeze Biblioteca digitală a 

Academiei (http://dspace.academy.police.md/) în care au fost publicate lucrări ştiinţifice 

a personalului didactic al Academiei, cât şi platformele de baze de date internaţionale 

gratuite ca suport suplimentar pentru instruire şi acumulare a cunoştinţelor vaste în 

diferite domenii de specialitate. 

Personalul didactic a asigurat toate suporturile de curs în format digital, plasându-le 

pe platformă MOODLE a Academiei, precum şi probele de evaluare curente, 

semestriale şi finale. Realizarea evaluărilor curente şi semestriale s-a efectuat conform 

curricula disciplinelor, cu utilizarea diverselor metode în funcţie de programul de studii, 

specificul disciplinei şi finalităţile de studii cum ar fi: teste, portofolii, studiu de caz, 

proiecte etc. 

 Mecanisme de asigurare a calităţii studiilor şi evaluărilor în regim online 

În cadrul Academiei, eficacitatea educaţională se evaluează în baza următoarelor 

elemente: calitatea curriculei, calitatea tehnologiilor didactice, calitatea evaluării, 

calitatea personalului didactic, calitatea managementului, calitatea cercetării şi calitatea 

bazei tehnico-materiale. 

În organizarea procesului de învăţare de la distanţă, în special în format online, 

situaţia a fost mai dificilă în primele 2 săptămâni (12 martie 2020), după care lucrurile 

treptat s-au ameliorat, studenţii şi cadrele didactice au devenit mai încrezuţi în utilizarea 

platformelor digitale învăţate. 

Mecanismele şi instrumentele utilizate pentru conectare de la distanţă sunt diferite: 

Platforma MOODLE  platforme online de conferinţă audio-video (Zoom, MS Teams, 

Google Classroom etc.). Responsabilitatea principală a personalului didactic este 

implementarea de metode şi medii de învăţare centrate pe student, nu doar transmiterea 

de informaţii. Conţinutul programelor de studiu se reînnoieşte permanent prin 

introducerea de cunoştinţe noi, acest proces fiind permanent monitorizat de către 

decanat şi Direcţia studii şi management al calităţii. Procesul de predare este adaptat 

după ritmul şi modul de învăţare al studenţilor. 

http://dspace.academy.police.md/
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În Academie, mediul de învăţare pentru studenţi presupune asigurarea unei baze 

materiale corespunzătoare; studenţii beneficiază de tehnologie informaţională avansată, 

potrivită pentru asigurarea unei implementări eficiente a curriculei, mediu care este 

îmbunătăţit permanent. 

Titularii de disciplină deţin grade ştiinţifice, ştiinţifico-didactice iar celelalte cadre 

didactice au pregătirea iniţială sau competenţe în domeniul disciplinei predate, cât şi 

cursuri la modulul de pregătire psiho-pedagogică. 

Programele de studii se reînnoiesc anual şi se bazează pe dialogul permanent cu 

absolvenţii, angajatorii sau alte părţi interesate; curriculile unităţilor de curs sunt 

detaliate, tematica şi bibliografia din conţinutul curriculei sunt publicate la începutul  

anului universitar. 

Fiecare cadru didactic titular de disciplină dispune de strategii actualizate de 

predare a cursurilor, conforme cu programele de studiu şi cerinţele studenţilor. Cursurile 

sunt astfel structurate încât să îmbine noţiunile teoretice şi practice şi să uşureze 

activitatea viitorilor absolvenţi în cadrul subdiviziunilor MAI. 

Academia pune la dispoziţia studenţilor şi doctoranzilor resurse de documentare 

diverse într-un cadru adecvat, în bibliotecă utilizând tehnologia informatică atât în 

format clasic cât şi electronic. Monografiile, tratatele, revistele de specialitate etc., din 

ţară şi din străinătate pot fi consultate gratuit pe platforme de baze de date, iar fondul de 

carte şi abonamentele la reviste de specialitate este completat anual. 

Evaluarea cunoştinţelor studenţilor se realizează prin examene şi probe de 

verificare, presupunând evaluări curente, periodice, semestriale şi finală, realizate  pe 

parcursul desfăşurării activităţilor didactice. Evaluările constau în examinarea 

cunoştinţelor teoretice şi practice, aprecierea studenţilor făcându-se cu note de 10 la 1 

(nota minimă de promovare a studenţilor este 5). Evaluările se desfăşoară în baza 

regulamentelor instituţionale. Evaluarea cunoştinţelor studenţilor s-a realizat atât faţă în 

faţă cât şi online pe Platforma MOODLE a Academiei de către cadrele didactice 

implicate în procesul de studii sau de către comisii create prin ordine interne. 

Pentru desfăşurarea orelor de curs, seminarelor sau lecţiilor practice deasemenea s-

a utilizat platforma MOODLE a Academiei comunicarea online de tip videoconferinţă, 

pe canale de conferinţă audio-video Zoom, sau alte instrumenete TIC: BigBlueBotone, 

Skype, Google Classroom etc.  

În scopul monitorizării prezenţei la ore a părţilor implicate în procesul de studiu, 

cadrelor didactice înregistrează prezenţa conectării studenţilor la activitatea didactică 

online realizată, cu raportarea datelor în decanat. 

Zilnic, fiecare cadru didactic raportează activităţile didactice derulate online pentru 

fiecare disciplină (linkul şi metoda de desfăşurare etc.). Centralizarea acestor raportări 

se face zilnic, la Decanat. Responsabilitatea verificării desfăşurării activităţilor online 

revine şefilor de catedră, decanului şi Direcţiei studii şi management al calităţii. 
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 Modalitatea de evaluare finală a studiilor, inclusiv de anunţare a rezultatelor şi 

de eliberare a diplomelor, în condiţii de risc epidemiologic 

Examenele de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară potrivit 

prevederilor regulamentului instituţional de organizare a examenului de finalizare a 

studiilor superioare, cu respectarea prevederilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova în perioada în care este restricţionată desfăşurarea procesului 

educaţional în incinta instituţiilor de învăţământ. Rezultatele examenelor se anunţă pe 

Platforma MOODLE a Academiei (www.academy.police.md). 

Modul de desfăşurare a examenelor finale pe durata stării de urgenţă/în sănătate 

publică este la latitudinea Facultăţii cu aprobarea Senatului, în funcţie de specificul 

disciplinei. Academia agreează şi asigură suport tehnic prin intermediul Secţiei 

comunicaţii şi tehnologii informaţionale pentru următoarele variante de examinare: 

- Oral, prin videoconferinţă: cadrele didactice şi studenţii folosesc: Platforma 

MOODLE,  platforme online de conferinţă audio-video (Zoom, MS Teams etc.); 

- Scris, online, cu subiecte individuale pentru fiecare student sau grup de studenţi: 

subiectele pot fi repartizate prin intermediul Secţiei comunicaţii şi tehnologii 

informaţionale, fiind obligatorie supravegherea studenţilor prin videoconferinţă în 

vederea identificării acestora; 

- Test grilă online, controlat şi temporizat: testele grilă se pot crea pe platforma 

MOODLE împreună cu implementarea corecturii automate, fiind obligatorie 

supravegherea studenţilor prin videoconferinţă în vederea identificării acestora; 

- Subiecte individuale: studenţii pot primi subiecte de examen individuale prin 

diverse metode, fiind obligatorie supravegherea studenţilor prin videoconferinţă în 

vederea identificării acestora. 

În scopul asigurării vieţii şi sănătăţii personalului academic şi a studenţilor, 

eliberarea diplomelor se realizează conform unui grafic plasat pe pagina web a 

Academiei cu respectarea tuturor cerinţelor prevăzute de Comisia naţională 

extraordinară de sănătate publică. 

 

 Participarea personalului universitar în procesul de studii online, reflectată în 

procente 

Din 152 cadre didactice implicate în procesul de studiu în anul universitar 2019-

2020, 142 au participat la desfăşurarea orelor online, 10 din ei fiind concediaţi din 

propria iniţiativă (expirarea contractului de muncă) până la finele anului 2019, ceea ce 

constituie – 93,42%. Pe perioada desfăşurării procesului de studii din luna martie 2020, 

participarea personalului la activităţile didactice constituie 100%. 

 

 

 



 82 

 Participarea studenţilor în activităţi online, reflectată în procente 

Conform datelor statistice realizate de către Direcţia studii şi management al 

calităţii, pentru ciclul I, studii superioare de licenţă şi ciclul II, studii superioare de 

master, forma de învăţământ cu frecvenţă şi ciclul III, studii superioare de doctorat, 

participarea studenţilor la procesul de studii online s-a realizat la 100%, pe când la 

ciclul I, studii superioare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 6 

studenţi nu s-au conectat la platformele online propuse în perioada desfăşurării sesiunei, 

motivând prin prezentarea certificatelor de boală confirmative de imposibilitatea 

asistării la ore online. Astfel, din 299 de studenţi ai Facultăţii drept, ordine publică şi 

securitate civilă, la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă 6 nu au participat la 

procesul de studiu online organizat conform orarului activităţilor didactice, ceea ce 

constiutie 2%, iar 98% au participat. Ca urmare, pentru cei 6 studenţi au fost organizate 

sesiuni de recuperare. 

 

 Numărul de studenţi socialmente vulnerabili, susţinuţi la nivel tehnic pentru 

organizarea activităţilor de studii online 

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu nr. 366 din 

20.03.2020, odată cu sistarea procesului educaţional în sălile de studii şi organizarea 

activităţilor didactice în sistem online, toţi studenţii ciclului I, II şi III au asistat la ore 

fără a adresa careva cereri de ajutor la nivel tehnic către conducerea instituţiei. 

Implicarea tuturor studenţilor în procesul de studiu, denotă, că nu este necesar de a 

susţine cu tehnică sau internet gratuit. 

  

 Numărul de cadre universitare susţinute la nivel tehnic pentru organizarea 

activităţilor de studii online 

Cadrele didactice, care nu dispun de posibilităţi tehnice de a desfăşura procesul 

didactic online au oportunitatea să folosească în scopuri didactice sălile de calculatoare, 

birourile de serviciu şi auditoriile de studii care sunt dotate cu tehnică şi conectate la 

internet pentru desfăşurarea orelor online în Academie. La nivel de Academie a fost 

creat grupul de lucru (administrator al platformei educaţionale din cadrul Secţiei 

comunicaţii şi tehnologii informaţionale şi cadre didactice cu studii în domeniu TIC), 

care au acordat personalului didactic, ce nu deţin competenţe digitale, asistenţă tehnică 

în digitalizarea şi plasarea conţinuturilor în format electronic pe platformele utilizate în 

procesul de învăţare-predare-evaluare. Totodată, cadre didactice cu studii în domeniu 

TIC şi angajaţii Secţiei comunicaţii şi tehnologii informaţionale ai Academiei au 

acordat suport în vederea creării grupurilor de comunicare cu studenţii prin intermediul 

aplicaţiilor digitale. Personalul didactic a beneficiat de instruiri tematice/traininguri în 

scopul utilizării eficiente a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. 
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14. CONCLUZII 

 Dificultăţi în activitatea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

 

Activitatea  Academiei   în  anul  universitar 2019-2020,  atât  în  plan  metodico-

didactic,  cât  şi  ştiinţific,  poate  fi  considerată  ca  satisfăcătoare,  rămânând,  totodată,   

unele rezerve, printre cele mai importante putem concluziona: 

- Orientarea  şi  intensificarea  activităţii  personalului didactic  privind  elaborarea 

în format digital a materialelor didactice şi metodice; 

- Intensificarea internaţionalizării programelor de studii; 

- Intensificarea mobilităţii academice; 

- Organizarea programelor comune de studii superioare. 

 

 Propuneri de soluţionare 

Ca propuneri de soluţionare putem menţiona: 

- revizuirea permanentă a conţinuturilor unităţilor de curs în format digital; 

- elaborarea unor strategii şi planuri de acţiune de implementare a Foii de parcurs; 

- punerea  în  aplicare  mai  eficientă  a  Regulamentului  privind  mobilitatea 

academică; 

- atragerea mai multor proiecte internaţionale cu implicarea personalului didactic; 

- elaborarea unor strategii instituţionale privind iniţierea şi organizarea programelor 

comune de studii superioare; 

- intensificarea  colaborării  cu  centrele  de  cercetare  din  ţară  şi  de  peste hotare 

în vederea antrenării cadrelor didactice în programe şi proiecte instituţionale de 

cercetare ştiinţifică; 

- identificarea posibilităţilor de a efectua stagii de perfecţionare/stagii de practică nu 

doar în ţară, dar şi peste hotare. 

Academia îşi realizează obiectivele propuse, continuând să perfecţioneze baza 

tehnico-materială, asigurarea metodică  şi informaţională, perfecţionarea profesională a 

cadrelor şi asigurarea calităţii studiilor. 

15. Rezumat privind rezultatele concrete înregistrate în anul universitar 2019-2020 

  

Monitorizarea deplasărilor efectuate de reprezentanţii 

 Academiei „Ştefan cel Mare” la nivel naţional şi internaţional,  

precum şi participarea acestora la diverse măsuri 

În scopul realizării sarcinilor de serviciu orientate la modernizarea şi 

îmbunătăţirea tacticilor şi metodelor de instruire a studenţilor, precum şi în vederea 

perfecţionării pregătirii cadrelor didactico-ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” 
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prin efectuarea schimburilor de informaţii, experienţă şi bune practici în domeniul 

academic şi de cercetare ştiinţifică în sfera ştiinţelor juridice cu profil poliţienesc, de 

către angajaţii instituţiei, pe parcursul anului universitar 2019-2020 au fost efectuate 

deplasări de serviciu atât pe teritoriul ţării, cât şi peste hotarele acesteia, după cum 

urmează: 

Nr. Numele, 

Prenumele, Funcţia, 

Nr. Ordinului 

Locul, perioada 

deplasării 
Evenimentul 

1.  dl. Iurie Larii, prorector 

pentru ştiinţă 

Ordinul MAI nr. 447 din 

31.07.2019 

Academia de 

Drept European or. 

Trier, Germania 

03.09 – 

06.09.2019 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Echipe de anchetă comune-

Balcanii de Vest şi Moldova” 

2.  comisar principal Radion 

Rotaru şef al Catedrei 

„Pregătire militară şi 

intervenţii profesionale” 

Ordinul MAI nr. 566 din 

13.09.2019 

Hotelului Bristol 

Central Park, mun. 

Chişinău, 16.09 – 

20.09.2019 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Sisteme de management al 

riscurilor în domeniul ordinii publice” 

3.  comisar principal Iurie 

Ionel, director adjunct al 

Departamentului dezvoltare 

profesională şi managerială 

şi comisar principal Vlad 

Galemba, lector asistent al 

Catedrei „Pregătire militară 

şi intervenţii profesionale”   

Brigada de poliţie 

cu destinaţie 

specială „Fulger”, 

mun. Chişinău, 

RM 

16.09 – 

20.09.2019 

Participarea la cursul de instruire 

„Reacţionarea rapidă” 

4.   comisar principal Iurie 

Bulai, conf. univ. al Catedrei 

„Procedură penală şi 

criminalistica”, doctor în 

drept şi dl. Victor Moţpan, 

şef al Centrului dezvoltare 

proiecte  

UTM, mu. 

Chişinău, RM 

23.09-25.09.2019 

Participarea la atelierul de instruire 

privind elaborarea propunerilor de 

proiecte Orizont 2020. În cadrul 

atelierului au fost prezentate detaliat 

oportunităţile, procedurile şi normele 

programului UE Orizont 2020, aspectele 

financiare, procesul de elaborare şi 

evaluare a proiectelor cu un caracter 

aplicativ.  

5.  comisar-şef Alexandru 

Pareniuc, decan al Facultăţii 

Drept 

Demersul MECC nr.04/1-

09/5088 din 19.09.2019  

America Hause 

Moldova,  

mun. Chişinău 

24.09.2019 

Participarea la seminarul destinat 

diseminării bunelor practici de reformare 

și restructurare ale sistemelor 

învățământului superior, organizat de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

în colaborare cu Consiliile Americane 

pentru Educație Internațională și 

Ambasada Statelor Unite în Republica 
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Moldova. 

6.  dl. Constantin Rusnac, şef 

al catedrei Procedură 

penală şi criminalistică, 

comisar;  

dl. Anatolie Cananău, şef-

adjunct al catedrei Drept 

poliţienesc, comisar;  

dl. Vitalie Ionaşcu, conf. 

univ. al catedrei Drept 

poliţienesc, comisar;  

dl. Alexandru Cicală, 

lector universitar al 

catedrei Activitate specială 

de investigaţii şi securitate 

informaţională; comisar; 

dl. Igor Ignatiuc, lector 

universitar al catedrei 

Pregătire militară şi 

intervenţii profesionale, 

comisar-şef;  

dna. Rodica Bulai, lector 

universitar al catedrei 

Activitate specială de 

investigaţii şi securitate 

informaţională; comisar;  

dl. Sergiu Nestor, asistent 

universitar al catedrei 

Procedură penală şi 

criminalistică. 

RM,  

30 septembrie -4 

octombrie 2019 

Participarea la cursul de instruire şi 

formare de formatori în cadrul 

Proiectului Twinning UE. 

7.  dl. Ivan Gheorghiu, şef al 

catedrei pregătire fizică şi 

autoapărare, comisar-şef;  

dl. Iurie Ionel, şef adjunct 

al Departamentului 

dezvoltare profesională şi 

managerială, comisar 

principal. 

RM,  

30 septembrie-11 

octombrie 2019 

Participare la cursul de formare 

managerială de nivel superior II-

management superior, în scopul 

asigurării cunoştinţelor teoretice şi 

abilităţilor necesare exercitării funcţiilor 

de conducere în cadrul autorităţilor 

administrative 

8.  dl. Sergiu Maftea, şef 

adjunct al catedrei 

„Activitate specială de 

investigaţii şi securitate 

specială”, doctor în ştiinţe 

matematice. 

RM, hotelului 

Radisson Blu 

Leogrand 

1 octombrie 2019 

Participarea la şedinţa de deschidere a 

proiectului regional Acţiunea privind 

criminalitatea informatică pentru 

rezienţa cibernetică în Regiunea 

Parteneriatului Estic-CyberEast 

9.  Dl Iurie Larii, prorector USM  Participarea la conferinţa internaţională 

„Drepturile omului şi evoluţia societăţii: 
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pentru ştiinţă; 

dna Victoria Jitari, 

şef Secţiei cooperare 

externă, comisar principal; 

dl Ştefan Belecciu, şef al 

catedrei Drept poliţienesc 

şi securitate publică, 

comisar –şef; 

dl. Radion Cojocaru, şef al 

departamentului ştiinţă, 

dezvoltare proiecte şi 

cooperare 

 

4 octombrie 2019  realităţi, tendinţe”, din cadrul proiectului 

HRLAW Erasmus+. 

10.  dna Victoria Jitari, 

şef Secţiei cooperare 

externă, comisar principal; 

Ordinul MAI nr. 610 din 

27.09.2019 

Cehia, or. Praga, 

2-6 octombrie 

2019 

Cheltuielile legate 

de cazare şi 

transport au fost 

acoperite de 

CEPOL. 

Diurna – de către 

Academie. 

Participarea la vizita de studiu cu 

genericul „CEPOL Exchange 

Programme 2019”.  

11.  dl Dinu Ostavciuc, 

rector, comisar principal  

Ordinul MAI nr. 638 din 

7.10.2019 

Turcia, Ankara 

14 – 17 octombrie 

2019 

Cheltuielile de 

cazare şi transport 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna – de către 

Academie. 

Participarea la vizita de studiu privind 

schimbul de experienţă şi bune practici 

în domeniul de formare iniţială şi 

continuă ai autorităţilor de aplicare a 

legii 

12.  dl. Ghenadie Calcavura, 

asistent universitar al 

catedrei Activitate specială 

de investigaţii şi securitate 

informaţională, inspector 

superior; dna. Valentina 

Cociorva-Rusu, asistent 

universitar al catedrei 

„Ştiinţe penale”, inspector. 

RM, 

21-25 octombrie 

2019 

Participarea la activitatea de instruire din 

domeniul prevenirii şi combaterii 

faptelor de corupţie cu genericul: 

„Aspecte de securitate naţională şi 

ordine publică în domeniul prevenirii şi 

combaterii faptelor de corupţie” 

13.  dl. Veaceslav Ursu, conf. 

univ. al catedrei „Ştiinţe 

Academia de 

Muzică, Teatru şi 

Arte plastice 24 

Participarea la seminarul pentru 

instituţiile de învăţămănt superior din 

RM cu genericul „Procedurile de 
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penale”;  

dl. Marcel Boscăneanu, 

prodecan al Facultăţii 

Drept, comisar;  

dra. Lilia Catan, ofiţer 

superior al serviciului 

evidenţă şi acte de studii al 

CSAC, inspector principal. 

octombrie 2019 recunoaştere şi echivalare a studiilor şi 

calificărilor: limite şi oportunităţi” 

14.  dna Aliona Bivol, 

şef al catedrei „Ştiinţe 

manageriale, socio-umane 

şi comunicare 

profesională”, comisar-şef 

Ordinul MAI nr. 679 din 

25.10.2019 

 

or. Buzău, 

România 

27 octombrie-2 

noiembrie 2019 

Cheltuielile de 

cazare, hrană sunt 

acoperite de către 

organizatori. 

Diurna, transport – 

de către Academie. 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Tehnici de analiză şi 

comunicare eficientă” 

15.  dl. Vadim Ciobanu, şef 

interimar al direcţiei 

resurse umane, comisar 

principal;  

dna Mariana Rotaru, şef 

adjunct interimar al 

Direcţiei resurse umane, 

comisar principal. 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

28 octombrie -22 

noiembrie 2019 

Participarea la cursul de formare 

managerială Nivelul I-management de 

bază 

16.  dl Vasile Zavatin, conf. 

univ. al catedrei Drept 

poliţienesc şi securitate 

publică, comisar principal. 

dl Ion Corcimari, asistent 

univ. al catedrei Drept 

poliţienesc şi securitate 

publică, inspector 

principal. 

Ordinul MAI nr. 682 din 

25.10.2019 

or. Buzău, 

România 

3-9 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrană 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna, transport – 

de către Academie.  

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Politici şi strategii europene 

în domeniul controlului frontierelor, 

vizelor, imigraţiei şi azilului”. 

17.  dna Mariana Rotaru, şef 

adjunct interimar al 

Direcţiei resurse umane, 

comisar principal;  

dna Angela Larii, şef al 

secţiei management al 

calităţii, comisar principal;  

dna Cristina Stadnic, şef al 

Academia de 

Administrare 

Publică  

5-6 noiembrie 

2019 

Participarea la atelierul de instruire 

„Evaluarea performanţilor profesionale 

ale funcţionarilor publici”. Scopul 

atelierului de instruire constă în 

dezvoltarea abilităţilor profesionale ale 

şefilor de subdiviziuni privind 

implementarea procedurii de evaluare 

anuală a performanţelor profesionale ale 

funcţionarilor publici conform bunelor 
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serviciului protecţia 

informaţiei clasificate şi a 

datelor cu caracter 

personal, inspector 

superior 

practici şi a cerinţelor în domeniu. 

18.  dl Dinu Ostavciuc, 

rector, comisar principal 

dl Ştefan Belecciu, şef al 

catedrei Drept poliţienesc 

şi securitate publică, 

comisar -şef  

dl Constantin Rusnac, şef 

al catedrei Procedură 

penală, criminalistică şi 

securitate informaţională, 

comisar 

Ordinul MAI nr. 638 din 

7.10.2019 

Polonia,  

3-9 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

în întregime au 

fost suportate din 

Proiectul UE 

Twinning 

Vizita de studiu privind schimbul de 

experienţă şi bune practici în domeniul 

de formare iniţială şi continuă ai 

autorităţilor de aplicare a legii 

19.  dl Anatolie Andronache, 

şef interimar al direcţiei 

dezvoltare profesională, 

comisar-şef. 

dna Victoria Jitari, 

şef interimar al direcţiei 

mass-media şi relaţii 

internaţionale, comisar 

principal; 

Ordinul MAI nr. 725 din 

06.11.2019 

or. Buzău, 

România 

10-16 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrană 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna – de către 

Academie. 

Participarea la cursul de formare 

profesională continuă cu genericul 

„Management şi leadership”. 

20.  dl Vitalie Ionaşcu, conf. 

univ. al catedrei Drept 

poliţienesc şi securitate 

publică, comisar 

Ordinul MAI nr. 729 din 

11.11.2019 

or. Paris, Franţa 

18-22 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

legate de cazare şi 

transport au fost 

acoperite de 

CEPOL. 

Diurna – de către 

Academie. 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Prevenirea atacurilor asupra 

infrastructurilor critice şi a spaţiilor 

publice” 

21.  dl. Marcel Boscăneanu, şef 

al direcţiei studii şi 

management al calităţii, 

comisar  

IGP 

18-22 noiembrie 

2019 

Participarea la atelierul de lucru 

„Instruire în management” 

22.  dl. Ghenadie Calcavura, 

asistent universitar al 

Chişinău Participarea la activitatea III de instruire 

din domeniul prevenirii şi combaterii 
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catedrei Activitate specială 

de investigaţii şi 

anticorupţie, inspector 

superior; dna. Valentina 

Cociorva-Rusu, asistent 

universitar al catedrei 

„Ştiinţe penale”, inspector. 

18-22 noiembrie 

2019 

faptelor de corupţie cu genericul: 

„Aspecte de securitate naţională şi 

ordine publică în domeniul prevenirii şi 

combaterii faptelor de corupţie” 

23.  dl Veaceslav Ursu, asistent 

universitar al catedrei 

„Pregătire militară şi 

intervenţii profesionale”, 

comisar principal;  

dl Vladimir Argint, 

subofiţer superior, şofer al 

Secţiei Armament şi 

poligoane, agent-şef 

principal. 

Conform Ordinului MAI 

nr. 728 din 11.11.2019 

or. Ankara, Turcia  

16-24 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrană 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna, transport – 

de către Academie. 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Tehnici de conducere în 

condiţii de siguranţă” 

24.  dl Alexandru Cicala, lector 

universitar al catedrei 

„Activitatea specială de 

investigaţii şi 

anticorupţie”, comisar;  

dl Vladimir Vasiliţa, lector 

universitar al catedrei 

„Drept privat”, comisar. 

or. Buzău. 

România  

24-30 noiembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrană 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna, transport – 

de către Academie. 

Participarea la cursul de instruire cu 

genericul „Investigarea infracţiunilor 

economice” 

25.  dl Marcel Boşcaneanu, şef 

interimar al Direcţiei studii 

şi management al calităţii, 

comisar;  

dl Veaceslav Ursu, decan 

al Facultăţii Drept, ordine 

publică şi securitate civilă, 

comisar -şef.  

Universitatea 

Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” 

27 noiembrie 2019 

Participarea la seminarul naţional de 

informare şi atelierul de lucru Erasmus+, 

parte a Campaniei anuale de informare, 

organizat cu sprijinul Delegaţiei UE în 

RM şi MECC al RM în colaborare cu 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă”, dedicat staff-ului universitar 

din RM. 

26.  dna Victoria Jitari, 

şef interimar al direcţiei 

mass-media şi relaţii 

internaţionale, comisar 

principal; 

Ordinul MAI nr. 725 din 

06.11.2019 

or. Budapesta, 

Ungaria  

2-5 decembrie 

2019 Cheltuielile 

legate de cazare şi 

transport au fost 

acoperite de 

CEPOL. 

Diurna – de către 

Participarea la întrevederea anuală a 

coordonatorior naţionali de schimb în 

cadrul CEPOL 
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Academie. 

27.  dl Veaceslav Ursu, decan 

al Facultăţii Drept, ordine 

publică şi securitate civilă, 

comisar -şef.  

Ordinul MAI nr. 778 din 

02.12.2019 

or. Minsk, Belarus 

4-7 decembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrană 

sunt acoperite de 

către organizatori. 

Diurna, transport – 

de către Academie. 

Participarea la conferinţa internaţională 

ştiinţifico-metodică „Probleme actuale 

ale educaţiei juridice” 

28.  dl Dinu Ostavciuc, rector, 

comisar principal;  

dl Iurie Odagiu, prim-

prorector pentru studii şi 

management al calităţii, 

comisar-şef;  

dl Marcel Boscăneanu, şef 

al Direcţiei studii şi 

management al calităţii, 

comisar;  

dl Anatolie Andronache, 

şef al Direcţiei dezvoltare 

profesională, comisar-şef;  

dl Veaceslav Ursu, decan 

al Facultăţii Drept, ordine 

publică şi securitate civilă, 

comisar-şef;  

dna Aliona Gumenco, şef 

interimar al Serviciului 

protocol şi comunicare cu 

mass-media, vat”, 

inspector superior. 

Conform Ordinului MAI 

nr. 784 din 06.12.2019 

or. Vilnius, 

Lituania 

8-14 decembrie 

2019 Cheltuielile 

în întregime au 

fost suportate din 

Proiectul UE 

Twinning 

Participarea la vizita de studiu în cadrul 

proiectului Twinning cu genericul 

„Reforma instruirii iniţiale şi continuă a 

sistemului de poliţie din Republica 

Moldova” 

29.  dl Vitalie Ionaşcu, conf. 

univ. al catedrei „Drept 

poliţienesc şi securitate 

publică”, comisar;  

dl Ion Corcimari, lector 

universar al catedrei 

„Drept poliţienesc şi 

securitate publică”, 

inspector superior. 

Conform Ordinului MAI 

nr. 785 din 06.12.2019 

or. Timişoara. 

România  

8-13 decembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, 

transport au fost 

acoperite de către 

organizatori. 

Diurna– de către 

Academie. 

Participarea la sesiunea de instruire cu 

genericul „Curs comun de orientare a 

politicii de securitate şi apărare (CSDP)” 



 91 

30.  dl Ghenadie Preţivatîi, 

asistent univ. al catedrei 

„Drept poliţienesc şi 

securitate publică”, 

inspector superior;  

dl Andrei Gheniţa, student 

an. IV al Facultăţii Drept, 

Ordine Publică şi 

Securitate Civilă;  

dl Alexandru Stolearenco, 

student an. IV al Facultăţii 

Drept, Ordine Publică şi 

Securitate Civilă. 

Conform Dispoziţiei 

Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI nr. 75 din 

11.12.2019 

or. Iaşi, România, 

12-15 decembrie 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrana au 

fost acoperite de 

către organizatori. 

Diurna, transport– 

de către Academie. 

Participarea la competiţia finală în 

cadrul proiectului NMCC privind 

procese simulate din domeniul 

drepturilor omului 

31.  dl Ştefan Belecciu, şef al 

catedrei Drept poliţienesc 

şi securitate publică, 

comisar -şef  

RM, 

10 decembrie 2019 

Participarea în cadrul Proiectului finanţat 

şi implementat de Organizaţia 

internaţională pentru Migraţie (OIM) în 

parteneriat cu Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră cu genericul 

„Consolidarea capacităţii de instruire a 

poliţiei de frontieră din Republica 

Moldova (TRABOR) 

32.  dl Iurie Larii, prorector 

pentru ştiinţă;  

dna Victoria Jitari, şef 

interimar al direcţiei mass-

media şi relatii 

internaţionale, comisar 

principal  

Conform Ordinului MAI 

nr. 796 din 10.12.2019 

or. Tallinn, Estonia 

16-21 decembrie 

2019 Cheltuielile 

în întregime au 

fost suportate din 

Proiectul UE 

Erasmus+ 

Participarea la seminarul de instruire în 

cadrul proiectului „European Human 

Rights Law for Universities of Ukraine 

and Moldova/ HRLAW 

33.  dl Dinu Ostavciuc, rector, 

comisar principal 

RM Centrul 

Industriilor 

Creative 

ARTCOR, 

Chişinău 

18 decembrie 2019 

Participarea la conferinţa de încheire a 

Proiectului UE Twinning „Consolidarea 

capacităţilor Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal”. 

Proiectul Twinning este finanţat de UE 

şi implementat în perioada octombrie 

2017-ianuarie 2020, de către Fundaţia 

Germană pentru Cooperare Juridică 

Internaţională IRZ şi Ministerul Justiţiei 

din Letonia. 

34.  dl Dinu Ostavciuc, rector, 

comisar principal;  

or. Odesa, Ucraina 

19-21 decembrie 

Participarea la vizita de studiu în cadrul 

Universităţii Afacerilor Interne de Stat 
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dl Constantin Rusnac, şef 

al catedrei Procedură 

penală şi securitate 

informaţională, comisar. 

2019 Cheltuielile 

de cazare, hrana au 

fost acoperite de 

către organizatori. 

Diurna– de către 

Academie. 

din or. Odesa, Ucraina 

 

Cooperarea regională, internaţională şi inter-instituţională 

1. La 04.09.2019 conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, rectorul dl Dinu 

Ostavciuc şi prorectorul pentru studii şi management al calităţii, dl Iurie Odagiu, au avut 

o întrevedere de lucru cu managerul rezident al proiectului “Twinning” în Republica 

Moldova, dl Tomas Bikmanas. 

Proiectul Twinning „Reforma formării profesionale iniţiale şi continuă în sistemul 

poliţienesc din Republica Moldova” este parte componentă al suportului bugetar, 

acordat de Uniunea Europeană Ministerului afacerilor interne în vederea implementării 

Strategiei de dezvoltare a poliţiei. 

Componenta trei a Proiectului „Academia MAI modernizată în conformitate cu 

standardele UE şi internaţionale” prevede asistenţa experţilor europeni la schimbul de 

experienţa cu o serie de instituţii de instruire polițienească din statele UE, participarea 

angajaţilor Academiei la instruiri în domeniul managementului învățământului superior 

şi continuu, elaborarea strategiilor de dezvoltare instituţională, promovarea calităţii etc. 

Începând cu 23 septembrie 2019 prima echipă de experţi UE vor vizita instituţia şi vor 

demara activităţile împreună cu angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 

2. La 05 septembrie curent în Sala de Protocol a Academiei „Ştefan cel Mare” s-a 

desfăşurat o întrevedere cu participarea rectorului interimar al instituţiei, D-lui Dinu 

Ostavciuc şi Comandantului General al Inspectoratului General de Carabinieri, D-

lui Anatolie Dănilă. 

În cadrul discuţiilor au fost abordate mai multe subiecte de interes comun şi unele 

chestiuni de perspectivă care ţin de instruirea cadrelor din structurile de carabinieri, 

precum şi crearea, în acest sens a specializării respective. 

Vizita a purtat un caracter oficial, fiind trasate sarcini bilaterale, pe termen scurt şi 

mediu. 

3. În perioada 23.09-27.09.2019, cu o vizită de lucru în cadrul Academiei, a venit 

echipa de experţi UE a Proiectului Twinning „Reforma  formării profesionale iniţiale 

şi continuă în sistemul poliţienesc din Republica Moldova”, care are drept scop 

Evaluarea nivelului de maturitate a managementului organizaţional în Academia 

„Ştefan cel Mare ” a MAI. 
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La data de 23.09.2019 în cadrul întrevederii conducerii Academiei cu experţii din 

Lituania au fost puse în discuţie măsurile de organizare a activităţii, planului de lucru al 

misiunii şi rezultatele dorite în urma activităţii. 

Totodată, în cadrul altei întrevederi avute cu conducerea Academiei, cu angajaţii 

Departamentului management operaţional, ai Secţiei management resurse umane, ai 

Centrului studii şi asigurare a calităţii, ai Secţiei planificare economie şi finanţe şi 

Facultăţii Drept la data de 24.09.2019 de către experţi a fost prezentat: 

- planul de lucru al misiunii, rezultatele dorite şi metodele de lucru; 

- modelul  şi grila de evaluare a nivelului de  maturitate a managementului 

organizaţional; 

- nivelul de maturitate – cazul Lituaniei. 

În ziua de 25 şi 26 septembrie a avut loc interviurile cadrelor de conducere cu 

privire la: 

 -  planificarea strategică; 

-  structura organizaţională şi deciziile administrative; 

- managementul infrastructurii. 

4. La data de 27 septembrie 2019 a avut loc şedinţa de totalizare cu participarea 

experţilor şi a consilierului rezident de Twinning. 

Componenta trei a Proiectului „Academia MAI modernizată în conformitate cu 

standardele UE şi internaţionale” prevede asistenţa experţilor europeni la schimbul de 

experienţa cu o serie de instituţii de instruire polițienească din statele UE, participarea 

angajaţilor Academiei la instruiri în domeniul managementului învățământului superior 

şi continuu, elaborarea strategiilor de dezvoltare instituţională, promovarea calităţii etc.. 

5. La 24 octombrie 2019 conducerea instituţiei a avut întrevederea cu dl Alex 

Schubert, şef de echipă din cadrul proiectului implementat de UE (Belgia) Sprijin 

pentru Reforma Poliţiei din Republica Moldova şi dna Olga Mocanu, manager 

oficiu/translator. În cadrul întrevederii discuţiile s-au axat pe marginea colaborării, în 

special a avut loc un schimb de opinii privind cooperarea prin schimbul de profesori şi 

studenţi, care urmează a fi realizate în viitorul apropiat. Totodată au fost discutate, 

perspectivele şi mecanismele de dezvoltare a cooperării pe dimensiunea comunicării şi 

intervenţiilor poliţieneşti, schimb de bune practici şi experienţe. S-a pus accentul pe 

identificarea necesităţilor de instruire în domeniile juridico-poliţieneşti, prin realizarea 

sarcinilor de bază ale instituţiei şi din priorităţile instituţiei în procesul de reformare şi 

modernizare a sistemului poliţienesc. 

6. La 25 octombrie 2019 începând cu orele 14:00, în Sala de conferinţe a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI în contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane” a fost organizată şi desfăşurată Sesiunea de 
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comunicări ştiinţifice „Probleme actuale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 

umane”, prezidată de către Secretarul de Stat a MAI dl Ianuş Erhan, dr. în drept, la fel la 

for au participat conducerea instituţiei; şef al Inspectoratului Regional de Probaţiune al 

RM, Preşedinte al Asociaţiei lucrătorilor de Probaţiune şi al liberilor profesionişti, dl 

Petru Vîrlan; experţii dna Dorina Gurev, dl Gheorghe Reniţă a Departamentului Drept 

penal al Facultăţii de Drept a USM a RM; cadrul profesoral-didactic  şi un grup de 

studenţi ai Academiei. 

Participanţii au venit în faţa prezenţilor cu articole ce se referă la diverse probleme 

privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane din perspectiva dreptului 

penal, criminologiei, procedurii penale, criminalisticii, activităţii speciale de 

investigaţii. 

7. În perioada 28.10-31.10.2019 în incinta instituţiei a avut loc întrevederi de 

lucru cu reprezentanţii proiectului Twinning în frunte cu managerul rezident al 

proiectului Twinning în Republica Moldova, dl Tomas Bikmanas. 

Proiectul Twinning „Reforma formării profesionale iniţiale şi continuă în sistemul 

poliţienesc din Republica Moldova” este parte componentă al suportului bugetar, 

acordat de Uniunea Europeană Ministerului afacerilor interne în vederea implementării 

Strategiei de dezvoltare a poliţiei. Discuţiile s-au axat pe domeniile de prioritate 

conform planului de acţiuni din componenta trei a Proiectului „Academia MAI 

modernizată în conformitate cu standardele UE şi internaţionale” cum ar fi: maturitatea 

managementului decizional, instruirea centrată pe studenţii şi beneficiarii, gestionarea 

infrastructurii 

8. La 14.11.2019 în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI a avut loc o 

întrunire unde au participat studenții, angajații şi conducerea instituţiei în persoana dlui 

Iurie Odagiu, prim-prorector pentru studii și management al calității, precum și 

reprezentanții ONG de veterani din Polonia, care au participat în mai multe misiuni 

internaționale de pacificare. În cadrul delegaţiei s-au regăsit și cei care au avut de suferit 

în timpul desfășurării unor asemenea misiuni, rămânând invalizi şi schilodiți pentru tot 

restul vieţii.  Oaspeții au relatat studenților scopul primordial al acestei organizații, 

activitatea căreia are la bază susținerea și acordarea ajutorului omologilor săi, care au 

trecut prin același calvar. Membrii ONG se implică activ în diferite activităţi de caritate 

şi voluntariat, acordă consultații şi consiliere în reabilitarea fizică și psihologică, 

organizează donații în susținerea acestor categorii de persoane, asigură prestarea 

serviciilor de protezare, oferă utilaje destinate nevoilor speciale. Delegaţii au mai vorbit 

despre modul de organizare și participare a armatelor, precum și structurilor polițienești 

în misiuni internaționale de pacificare. În acest sens studenților le-au fost demonstrate 

filme tematice și totodată repartizate diverse reviste și publicații ce țin de domeniul 

vizat. 

9. La data 19 noiembrie 2019 în incinta Academiei a avut loc vizita de lucru a 

experţilor dl Jeffrey Hunter, Consilier superior de poliţie, dna Kara L. Rose, Consilier 

superior de poliţie, ambii făcând parte în componenţa Grupului de capacitate strategică 
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al Departamentului de Stat SUA, dl Schuyler Miller, expert internaţional în combaterea 

drogurilor, însoţiţi de dl Anatolie Popa, manager de program pentru aplicarea legii în 

Ambasada SUA din Chişinău. 

Vizita experţilor face parte din cadrul evaluării capacitaţilor de combatere a 

corupției în ministerul de interne. 

Oaspeţii s-au familiarizat cu procesul de studii (licenţă, masterat), programele 

educaţionale de specializare în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, a fost un 

schimb de opinii cu privire la experienţa americană în vederea instruirii cadrelor 

poliţieneşti în domeniul anticorupţie. Totodată experţii şi-au exprimat dorinţa de a-şi 

împărtăşi practica avansată şi de a oferi suport în organizarea seminarelor, 

trainingurilor, cursurilor în materia prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Prin stabilirea relaţiilor de colaborare, aprofundarea schimbului de experienţă, 

organizarea vizitelor de studii reciproce, cursuri de instruire pentru formarea 

profesională a viitorilor poliţişti ce va contribui la consolidarea societăţii democratice, 

transparente, bazate pe normele de drept; 

10. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, la 26.11.2019, a găzduit reprezentanții 

Centrului National Anticorupţie al RM (CNA) cu susţinerea programului Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) şi Guvernul Norvegiei, care au lansat 

Campania Naţională de informare şi sensibilizare publică: „Integritatea este libertatea”, 

inspirată de Prevederile Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017 şi noua Strategie 

naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, în persoana dlui Ion 

Pruteanu, Şef al Direcţiei Educaţiei Anticorupţie a CNA. 

Scopul noii Strategii este: integritate în loc de corupţie, implementată prin 

desfăşurarea instruirilor/campaniilor de informare a studenţilor cu privire la rigorile de 

etică. 

În cadrul sesiunii de informare, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au luat 

cunoştinţe de efectele nocive ale corupţiei şi urmările ei, au primit un set de idei 

tematice ce vor contribui la dezvoltarea unei generaţii cu aptitudini pozitive care vor 

favoriza onestitatea, corectitudinea comportamentul şi etica, având ca prioritate-Omul, 

indiferent de situaţie. 

Punctul culminant pentru studenţii instituţiei a fost lansarea şi prezentarea 

videoclipului realizat de interpretul Kapushon, cu referire la combaterea şi prevenirea 

corupţiei în RM. 

Atât videoclipul de bază, cât şi piesele lansate studenţilor au avut ca scop 

valorificarea rolului esenţial al procesului educaţional în promovarea corectitudinii şi 

educaţiei tinerii generaţii în spiritul integrităţii şi respectului faţă de lege; 
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Acorduri semnate 

1.Acord de cooperare academică între Academia „Ştefancel Mare” a MAI al RM 

şiUniversitatea națională „OdesaLaw Academy”, Ucraina din 27 aprilie 2020.  

2. Memorandum de cooperareîntre Academia „Ştefancel Mare” a MAI al RM 

şiUniversitatea de Stat al MAI al Ucrainei din or. Odesa, Ucrainadin 27 februarie 2020. 

2. Protocol de colaborareîntre Academia „Ştefancel Mare” a MAI al RM 

şiUniversitatea MAI al Federaţiei Ruse din or. Krasnodar, din 12 februarie2020. 

3. Memorandum de înţelegereîntre Academia „Ştefancel Mare” a MAI al RM 

şiColegiul de Poliţie din Statul Qatar, din 23 ianuarie 2020. 

4. Acord de colaborareîntre Academia “Ştefancel Mare” şiInstitutulPenitenciar al 

Serviciului Federal al FederaţieiRuse din or. Permi, din 26 decembrie 2019. 

 

Activitatea ştiinţifică 

 Activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” cuprinde prioritar 

cercetarea fundamentală şi aplicativă, îmbinată cu activităţi de consultanţă şi expertiză. 

Ea se desfăşoară în colective de cercetare, care funcţionează în cadrul catedrelor de 

profil şi a Centrului de cercetări ştiinţifice, coordonat de Departamentul ştiinţă, 

dezvoltare proiecte şi cooperare. 

Printre obiectivele programului managerial în domeniul ştiinţei pentru anul de 

studii 2019-2020 se numără: 

– susţinerea tinerilor cercetători (organizarea şi desfăşurarea cercurilor ştiinţifice 

studenţeşti); 

– organizarea conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi a altor manifestări 

ştiinţifice; 

– studierea comparativă a standardelor şi planurilor de acţiune în diferite ţări; 

– conjugarea eforturilor teoreticienilor şi practicienilor în problemele de prevenire şi 

combatere a noilor forme şi manifestări ale criminalităţii; 

– acordarea unei atenţii deosebite elaborării tezelor de licenţă, masterat şi doctorat. 

În acelaşi context, reamintim că activitatea ştiinţifică constituie un suport ştiinţific 

important atât în activitatea practică de prevenire, descoperire, anchetare a diferitor 

infracţiuni de către organele de poliţie, cât şi în procesul de formare al cadrelor pentru 

sistemul MAI. 

I. Evenimente cu caracter ştiinţific realizate în cadrul Academiei 

Pe parcursul anului de studiu 2019-2020, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI, au fost organizate şi desfăşurate următoarele activităţi ştiinţifico-practice: 
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- în contextul Campaniei Naţionale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane”, desfăşurată în Republica Moldova al VIII-lea an consecutiv, cadrele 

profesoral-didactice şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au organizat la 

data de 25 octombrie 2019 o Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tematica ,,Probleme 

actuale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane”. În cadrul lucrărilor au 

fost abordate diverse probleme cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane din perspectiva dreptului penal, criminologiei, procedurii penale, criminalisticii, 

activităţii speciale de investigaţii şi dreptului poliţienesc. Un aspect important elucidat 

în limitele acestui for ştiinţific a fost dezvăluit prin prisma enunţării problemelor ce ţin 

de lacunele legate de repararea prejudiciului cauzat în urma comiterii traficului de fiinţe 

umane, accentul fiind pus pe victimele care au avut de suferit consecinţele acestei 

infracţiuni. 

Dascălii instituţiei şi specialiştii în domeniu i-au îndemnat pe studenţi, viitorii 

apărători ai ordinii de drept, să însuşească şi să aplice cât mai eficient cunoştinţele 

acumulate în procesul de prevenire şi combatere a criminalităţii, în general, şi a 

traficului de fiinţe umane, în special. 

- la data de 14 noiembrie 2019 membrii catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-

umane şi comunicare profesională” a Facultăţii Drept, Securitate civilă şi Ordine 

publică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM, cu aportul substanţial al 

studenţilor-membri ai Cercului ştiinţific studenţesc „Academos”, au organizat şi 

desfăşurat Conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul: „Moralitatea – pilon în 

activitatea profesională al funcţionarului public”, consacrată Zilei mondiale a filosofiei. 

În scopul reunirii tinerilor cercetători preocupaţi şi dornici de realizarea acestei 

misiuni nobile studenţeşti, conferinţa a avut ca obiectiv primordial promovarea şi 

conştientizarea valorilor morale cu aport în comportamentul funcţionarului public. 

Totodată, s-a accentuat rolul formelor moralităţii ca pilon în activitatea profesională. 

Cercetarea ştiinţifică în domeniul filosofiei moralităţii condiţionează formarea 

personalităţii din punct de vedere a psihocompetenţelor. 

Nota de originalitate a conferinţei a rezultat din poziţia a două elemente esenţiale: 

pe de o parte, din acordarea atenţiei aspectelor clasice de cercetare în domeniul ştiinţelor 

socio-umane, iar pe de altă parte, din argumentele filosofice relevante despre moralitate 

din perspectiva profesională. 

Tineretul studios a prezentat comunicări de o valoare ştiinţifică, demne de 

apreciere, care vor avea un impact psiho-educativ în conduita viitorului funcţionar 

public. 

Prin explicarea şi interpretarea raporturilor atitudinale, studenţii conştientizează 

importanţa valorificării moralităţii în constituirea unui comportament etic în societate. 
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Evidenţierea relaţiei dintre drept şi morală, precum şi relevarea tangenţei psiho-

sociale dintre regulile de drept şi cele morale, a consolidat responsabilitatea acţiunilor 

întreprinse în activitatea profesională. 

- la 28 noiembrie 2019 la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost organizată 

Masa rotundă studenţească cu genericul „Protecţia juridică a persoanelor cu dizabilităţi” 

dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilităţi, celebrată la nivel mondial din 

1992 la 03 decembrie. 

În cadrul acestui forum, organizat de către Catedra Drept public şi securitate a 

frontierei împreună cu Centrul ştiinţific „Areopag” au participat conducerea Academiei, 

consilierul jurist „Keystone Moldova”, dna Cuşcă Elena, cadre didactice ale instituţiei şi 

studenţi ai Facultăţii Drept a Academiei. 

Discuţiile s-au axat pe punerea în aplicare de către Republica Moldova a 

Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi necesitatea 

implicării instituţiilor de stat, a societăţii civile în eliminarea discriminării pe criterii de 

dizabilitate şi conjugarea eforturilor pentru ca societatea să devină mai sensibilă la 

vulnerabilităţile acestor persoane. 

La fel au fost puse în dezbatere şi alte aspecte precum sporirea ratei de angajare în 

câmpul muncii, asigurarea accesibilităţii la infrastructură, sporirea participării la viaţa 

politică, publică şi culturală a acestei categorii de persoane. 

- la data 29 noiembrie 2019, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc 

Conferinţa ştiinţifico-practică studenţească cu genericul: „Utilitatea dronelor în 

activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii”, organizată în cadrul proiectului 

„Educational for eDdrone” susţinut de Programul Erasmus+, cu participarea studenţilor 

Facultăţii Drept, Securitate Civilă şi Ordine Publică anul III de studii. 

Studenţii s-au întrunit pentru a pune în discuţie problematica ce vizează aplicarea 

dronei în activitatea organelor de drept. De asemenea, pentru a cerceta legislaţia în 

domeniu, a examina sub toate aspectele realizările tehnicii în domeniul dat şi de a 

elabora unele concluzii şi propuneri concrete în privinţa aplicării dronelor în activitatea 

de combatere şi prevenire a criminalităţii. Luând în considerare, că la etapa 

contemporană Republica Moldova păşeşte pe calea dezvoltării politice şi social-

economice independente, aceasta, incontestabil, atrage după sine şi efectuarea unor 

modificări atât legislative, cât şi tehnologice. În contextul acestor modificări, apare 

necesitatea abordării şi discutării problemelor privind aplicarea tehnologiilor moderne 

(Drona), în scopul contribuirii la descoperirii, cercetării şi prevenirii infracţiunilor. 

Principalele obiective ale conferinţei: 

- Reglementarea noţiunii de aparat de zbor fără pilot (Drona); 
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- Relevarea esenţei, condiţiilor, temeiurilor şi ordinii aplicării dronei la nivel 

internaţional; 

- Evidenţierea rolului mijloacelor tehnice în activitatea organelor de drept; 

- Exemplificarea bunelor practici internaţionale de utilizare a aparatelor de zbor fără 

pilot în activitatea de combatere şi prevenire a criminalităţii. 

Studenţii au pus în discuţie tematici ce vizează domeniile poliţieneşti, la nivel 

mondial, unde se aplică aeronavele de zbor fără pilot, consecinţele aplicării dronei în 

lipsa reglementărilor juridice, inclusiv şi posibilităţile implementării dronelor în 

activitatea poliţienească: aplicarea dronei la direjarea şi monitorizarea traficului rutier, 

monitorizarea frontierei de stat, aplicarea dronei la efectuarea cercetării la faţa locului, 

aplicarea dronei la monitorizarea dezordinilor în masă, aplicarea dronei la efectuarea 

reconstituirii faptei şi a experimentului în procedură penală. 

Oamenii sunt absolut egali, cu şanse, drepturi şi perspective identice. Chiar dacă 

sunt diferiţi, ei nu au nevoie de compasiunea semenilor, ci de recunoaşterea lor ca 

membri cu drepturi depline în societate. 

- la data de 4 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 

RM s-a desfășurat Conferința științifico-practică studențească cu genericul „Viața fără 

violență: toleranță zero”, ediția a IV. Evenimentul a fost organizat de către membrii 

catedrei „Drept polițienesc și securitate publică” cu participarea reprezentanților AO 

„Institutul de Drept Cibernetic” în contextul campaniei internaționale „16 Zile de 

activism împotriva violenței în bază de gen”, care a fost lansată la data de 25 noiembrie. 

La conferință au participat conducerea, cadrul profesoral – didactic și studenții 

Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI al RM. 

Scopul măsurii petrecute a fost sensibilizarea și impulsionarea studenților 

Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI al RM în cercetarea multiaspectuală a fenomenului 

violenței în familie, precum și a activității de prevenire și combatere a acestuia. 

Acest eveniment a pus accentul pe sensibilizarea publicului cu privire la fenomenul 

violenței împotriva femeilor, care în ultima perioadă își lărgește arealul de manifestare 

și în mediul on-line fiind evidențiate efectele grave pe care le are asupra femeii, în mod 

special, asupra familiei și societății în general. 

- la data de 5 decembrie 2019, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al 

RM s-a desfășurat Conferința științifică studențească cu genericul: „Abordările 

ştiinţifico-practice privind domeniul reparării prejudiciului”, organizată de Catedra 

„Drept Privat”. 

În contextul aspiraţiilor actuale orientate spre dezvoltarea unui sistem economic 

durabil având la bază relaţiile de piaţă şi principiile unei concurenţe loiale, tot mai 
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frecvent este resimţită şi tendinţa dezvoltării fenomenului criminalităţii, în sensul creării 

unor scheme frauduloase ce ar periclita în mod vădit existenţa unor relaţii economice 

dezvoltate, fapt indispensabil pentru afaceriştii lumii interlope. În aspect mai detaliat 

aceste fenomene sunt des întâlnite în cadrul activităţilor economice. 

Sistemul Codului civil se bazează pe principiul general al repunerii victimei în 

situaţia în care era înainte de săvârşirea faptei (repararea în natură a prejudiciului). 

Astfel, de principiu, despăgubirile au ca scop restabilirea status quo ante. Potrivit 

prevederilor art. 19  Cod civil al Republicii Moldova, „persoana lezată într-un drept al ei 

poate sau într-un interes recunoscut de lege poate cere repararea integrală a prejudiciului 

patrimonial sau nepatrimonial cauzat astfel”. 

Totodată, au fost trasate şi obiectivele de bază a evenimentului, după cum urmează: 

- Analiza şi aprecierea impactului criminogen în contextul reparării prejudiciilor cauzate 

prin infracţiuni; 

- Identificarea unui ansamblu eficient de mijloace aplicabile în cadrul determinării 

prejudiciilor aduse prin comiterea unor acte criminogene; 

- Determinarea cadrului normativ – aplicativ ce reglementează procesul recuperării 

prejudiciilor cauzate în urma acte infracţionale; 

- Stabilirea unor erori existente în legislaţia naţională. Aprecierea situaţiilor conturate în 

domeniul reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiuni, deducerea unor analize 

multilaterale atât a practicii naţionale cât şi a celei internaţionale. 

Ţinem să menţionăm, că organizarea unor astfel de forumuri ştiinţifice constituie o 

practică salutabilă, ce informează şi consolidează spiritul de cunoaştere şi aprofundare a 

cunoştinţelor studenţilor instituţiei noastre în domeniul jurisprudenţei. 

- la data de 13 decembrie 2019 s-a desfășurat Conferința științifică studențească 

cu genericul: „Asigurarea intelectuală, tehnico-tactică și metodologică a organelor de 

drept”. 

Măsura științifică a fost realizată de către angajaţii Catedrei „Procedură penală, 

Criminalistică și Securitate Informațională” a Facultăţii „Drept, Securitate civilă și 

ordine publică” a instituţiei. 

Materialele conferinţei s-au axat pe mai multe subiecte în limitele tematicii 

abordate. Totodată participanţii au pus în discuție problematica persistentă în cadrul 

activității organelor de drept la compartimentul de referinţă, înaintând propuneri și 

recomandări de îmbunătățire a aspectelor cu caracter tehnico-tactic, metodologic și 

legal. 

- 7 ianuarie 2020, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat 

masa rotundă cu genericul „Probleme şi lacune în legislaţia naţională privind activitatea 
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specială de investigaţii”, organizată de catedra de profil „Activitate specială de 

investigaţii şi anticorupţie”. 

Evenimentul este o activitate practico-ştiinţifică, care a reunit practicieni, mediul 

academic şi reprezentanţi mai multor organe de aplicare a legii: SIS, CNA, MAI, 

Procuratura Generală, Procuraturi specializate, judecători, avocaţi, agent guvernamental 

- reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la CEDO. Participanţii au venit cu 

studii de caz, analiza practicii judiciare şi experienţii internaţionale, studii comparative, 

experienţa CEDO şi au evidenţiat problemele şi lacunele actuale. 

Scopul mesei rotunde a fost de a oferi soluţii legale şi propuneri de îmbunătăţire a 

legislaţiei naţionale, care ar completa un eventual proiect de lege de amendare a 

cadrului legal, având la bază respectarea drepturilor omului, bunele practice 

internaţionale şi exercitarea actului de justiţie. Revizuirea practicii de implementare a 

legii, a cadrului legal în domeniul activităţii speciale de investigaţii, gradul de eficienţă 

şi uniformizarea practicii au fost priorităţile acestei reuniuni ştiinţifice; 

- organizarea şi desfăşurarea la data de 24 ianuarie 2020 a Conferinţei ştiinţifice 

a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – 

probleme, soluţii şi perspective”, ediţia I. 

- şi la data de 11 iunie 2020, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI s-a 

desfășurat online Conferința ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul: 

„Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”, ediţia II. 

Aceste două ediţii a conferinţelor a oferit participanţilor ocazia de a reflecta şi 

discuta un spectru larg de viziuni referitoare la prevenirea şi combaterea fenomenului 

criminalităţii în Republica Moldova; au identificat lacunele existente în legislaţia 

naţională care împiedică prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii; şi au 

identificat problemele cu care se confruntă structurile de ordine abilitate cu competenţe 

de prevenire şi combatere a criminalităţii etc. 

II. Participarea la evenimente ştiinţifice desfăşurate în afara Academiei 

Pe parcursul anului 2019, cadrele didactico-ştiinţifice ale instituţiei au participat 

la congrese, simpozioane, seminare, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale ce 

au avut loc în afara Academiei, printre care: 

– dl Radion Cojocaru, Director al Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi 

cooperare, dr. în drept, conf. univ., a participat la data de 4 octombrie 2019 la 

Conferinţa naţională cu participare internaţională ,,Drepturile omului şi evoluţia 

societăţii: realităţi, interpretări-perspective”, cu raportul ştiinţific ,,Precedente ChEDO 

în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare”, Universitatea de Stat din Moldova 

Chişinău, RM. 

– dna Aliona Bivol, şef al catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-umane şi 

comunicare profesională”, dr. în psihologie, comisar-şef, a participat la data de  11 

octombrie 2019 la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu genericul „Spaţiul 

European de Securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”, organizată 

de Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), în colaborare cu 
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Universitatea din Oradea şi Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi care 

a avut loc în incinta IRIM, or. Chişinău, RM, cu prezentarea articolului ştiinţific cu 

tema „Securitatea emoţională – trebuinţă psiho-socială individuală”. 

– dna Olga Chiriţa,  asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-

umane şi comunicare profesională”, inspector principal, a participat în perioada 17-18 

octombrie 2019 la Conferinţa Internaţională cu genericul: „Contemporary 

methodological guidelines and practices in social sciences” în incinta ULIM, or. 

Chişinău, RM, cu prezentarea articolului ştiinţific cu tema: „Determinante socio-

psihologice ale formării conştiinţei patriotice”. 

– dl Radion Cojocaru, Director al Departamentului ştiinţă, dezvoltare proiecte şi 

cooperare, dr. în drept, conf. univ., a participat în perioada 1-2 noiembrie 2019 la 

Conferinţa internaţională ,,Conceptul de dezvoltare a statului de drept în republica 

moldova şi ucraina în contextul proceselor de eurointegrare”, Institutul de cercetări 

juridice şi politice, Chişinău, RM, cu prezentarea raportului științific ,,Aspecte 

conceptuale şi criterii de definire a malpraxisului medical în legislaţia Republicii 

Moldova”. 

– dl Tudor Osoianu, doctor în drept, conferenţiar universitar al catedrei 

„Procedură penală şi Criminalistică”, a participat la data de 21 octombrie 2019 la Masa 

rotundă dedicată Zilei europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane cu 

genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 

organizată de departamentul Drept Penal al facultăţii Drept a USM, or. Chișinău, RM. 

– dna Olga Chiriţa,  asistent universitar al Catedrei „Ştiinţe manageriale, socio-

umane şi comunicare profesională”, inspector principal, a participat în perioada 5-6 

decembrie 2019 la Conferinţa Internaţională cu genericul: „Preocupări contemporane 

ale ştiinţelor socio-umane, ediţia X” care a avut loc în incinta ULIM, or. Chişinău, RM, 

cu prezentarea articolullui științific „Natura psiho-socială şi esenţa conştiinţei 

patriotice”. 

– dl Veaceslav Ursu, decan al Facultății drept, ordine publică și securitate civilă, 

a participat în perioada 5-6 decembrie 2019 la Conferinţa ştiinţifico-metodică 

internaţională cu tema: «Актуальные проблемы юридического образования», 

Academia Ministerului de Interne al Republicii Belarus, Minsk, сu prezentarea 

raportului «Академическая мобильность в высшем образовании».  

– dl Alexandru Zosim, șef al Centrului de cercetări științifice, dr. în drept, conf. 

univ., a participat la data de 12 decembrie 2019 la Masa rotundă cu tema „Probleme ale 

Ştiinţei Deschise în Republica Moldova”, Academiei de Studii Economice a Moldovei, 

or. Chișinău, RM. 

III. Elaborarea şi pregătirea pentru editare a lucrărilor cu caracter ştiinţific şi 

didactic 

1) La capitolul elaborarea şi pregătirea pentru editare a lucrărilor cu caracter 

ştiinţific şi didactic, cadrele profesorale ale catedrei „Activitate specială de investigaţii 

şi securitate informaţională” au realizat următoarele măsuri: 
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– M. GHERMAN, E. BLÎNDU, monografia „Organizarea şi tactica efectuării 

investigaţiilor sub acoperire”, Chişinău, 2019. 

– AL. CICALA, GR. ARDELEAN, articol ştiinţific „The special feature of the 

institution's capacity to exercise a natural person after the legislation of the Republic of 

Moldova” // Revista „Fiat Justitia”, „Dimitrie Cantemir” Christian University, Faculty 

of Law, Cuj Napoca, România, No.1/2019, ISSN 1224-4015, p. 43-59. 

– Alexandru Cicala, lector universitar, „Cugetări normative privind provocarea 

avortului în alte state”. Revista Arta Medica, ISSN: 1810¬ 1852, nr. 2 (71) 2019, pag 

26¬31. 

2) Catedra „Drept poliţienesc” 

– Şt. BELECCIU (coautor), articol științific „Jurisprudența CEDO privind violența 

în familie”. 

– Şt. BELECCIU (coautor), articol științific „Standarte CEDO privind protecția 

victimelor violenței în familie”. 

– Şt. BELECCIU (coautor), articol științific „Soluții legale practice pentru 

victimele violenței în familie”. 

– Șt. BELECCIU, I. COJOCARU, articol științific „Reminiesciențe istorice ale 

apariției violenței și impactul acesteia asupra femeii și copilului” // Anale ştiinţifice ale 

Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 23-31. 

– A. CANANĂU (coautor), articol științific „Analiza violenței domestice ca 

premisă a apariției delincvenței juvenile”. 

– A. CANANĂU (coautor), articol științific „Impactul violenței în familie asupra 

bărbaților”. 

– A. CANANĂU, articol științific „Prevenirea individuală a infracţiunilor din 

domeniul transportului rutier” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 

2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 49-54. 

– V. ZAVATIN, articol științific „Cooperarea multidisciplinară în domeniul 

violenţei în familie” (pentru anuarul ştiinţific al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI). 

– V. ZAVATIN, articol științific „Cooperarea multidisciplinară în prevenirea 

violenței în familie” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 

978-9975-121-61-3, p. 131-137. 
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– R. VOZIAN (coautor), articol științific „Perspective privind asistența și suportul 

agresorilor violenței în familie în vederea resocializării lor”. 

– R. VOZIAN (coautor), articol științific „Particularitățile intervenției echipelor 

multidisciplinare în cazurile violenței în familie”. 

– A. BEJAN (coautor), articol științific „Particularitățile intervenției polițienești la 

fața locului în cazurile violenței în familie”. 

– A. BEJAN (coautor), articol științific „Mediul privat al desfășurării violenței în 

familie ca principalul impediment al nonintervenției polițienești”. 

– A. MARGARINT, articol științific „Măsurile polițienești cu caracter special în 

vederea preveniri fenomenului violenței în familie”. 

– A. MARGARINT, articol științific „Măsurile de prevenire individuală a 

fenomenului violenței în familie”. 

– Gh. GRAUR (coautor), articol științific „Carențe privind răspunderea 

contravențională a violenței în familie”. 

– Gh. GRAUR (coautor), articol științific „Instituirea unor autorități, organe cu 

privire la combaterea fenomenului de violență în famiie”. 

– V. IONAȘCU, articol științific „Caracterul ciclic al violenței în familie” // Anale 

ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 

92-96. 

– V. IONAŞCU (coautor), articol ştiinţific „Aspecte teoretico-practice privind 

aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie”. 

– V. IONAŞCU (coautor), articol ştiinţific „Impactul reglementărilor 

internaţionale asupra celor naţionale privind combaterea fenomenului violenţei în 

familie”. 

– V. IONAŞCU (coautor), articol ştiinţific „Soluţii legale practice pentru victimele 

violenţei în familie”. 

– V. IONAŞCU (coautor), articol ştiinţific „Prevenirea victimologică a violenţei în 

familie”. 

– V. GRATI, articol ştiinţific „Consolidarea capacităţilor de gestionare a 

frontierelor Republicii Moldova – premisă de garantare a interoperabilităţii în 

reducerea fenomenului migraţiei ilegale”. 

3) Catedra „Ştiinţe penale” 
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– GH. GLADCHI,  manualul „Criminologie. Manual pentru facultăţile de drept”, 

Chişinău, 2019, 600 p. 

– Iu. LARII, M. DAVID, articol ştiinţific „The influence of economic and socio-

cultural factors on criminality” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 

2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 97-103. 

– Iu. LARII, E. STOLERU, articol ştiinţific „Pericolul şi tendinţele globale ale 

infracţiunilor ecologice” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 

2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 104-109. 

– R. COJOCARU, I. SOROCEANU, articol ştiinţific „The analysis of the 

comparative law elements on the activity of mercenaries in the experience of the 

commonwealth of independent states (CIS)” // Revista „Fiat Justitia”, „Dimitrie 

Cantemir” Christian University, Faculty of Law, Cuj Napoca, România, No.1/2019, 

ISSN 1224-4015, p. 80-87. 

– R. COJOCARU, A. CAZACICOV, articol ştiinţific „Formaţiunea paramilitară 

ilegală ca formă de manifestare a criminalităţii organizate” // Anale ştiinţifice ale 

Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, 

Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 62-71. 

– R. COJOCARU, S. SECRIERU, articol ştiinţific „The offense of torture in terms 

of the standards and precedents of the ECHR” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan 

cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 

1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 72-76. 

– R. COJOCARU,  articol ştiinţific ,,Modele de abordare a conceptului infracţiunii 

în spaţiul românesc” // Anale ştiinţifice ale Academiei Ştefan cel Mare”, Ediţia a XIX-

a, nr. 2, Chişinău, 2019. 

– R. COJOCARU, ghid metodic ,,Încadrarea juridică a infracţiunilor privind 

traficul de droguri” (elaborat şi pregătit pentru publicare).  

–  R. COJOCARU, monografia ,,Calificarea infracţiunilor.  Curs universitar” 

(elaborate 3 capitole). 

– S. CARP, E. CARP, articol ştiinţific „Protejarea patrimoniului arheologic al 

Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare” // Anale 

ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 

55-61. 

– I. SLISARENCO, I. TROFIMOV, articol ştiinţific ,,Argumentum în favoarea 

revizuirii şi legiferării suspendării şi privării de dreptul de a conduce vehicule ca 
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măsuri de siguranţă” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XIX-

a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3. 

– I. SLISARENCO, monografia ,,Accidentul rutier în dreptul penal. Studiu 

monografic”, Riga: Globe Edit, 2019. 220 p. 

– I. SLISARENCO, monografia ,,Calificarea infracţiunilor. Material didactico-

ştiinţific”. Riga: Globe Edit, 2019, 220 p. 

– O. RUSU, articol ştiinţific ,,Problematica asistenţei medicale în mediul 

penitenciar” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare”, Ediţia a XIX-a, nr. 2, 

Chişinău, 2019. 

– V. RUSSU articol ştiinţific ,,Particularităţile criminalităţii feminine din 

Republica Moldova” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare””, Ediţia a 

XIX-a, nr. 2, Chişinău, 2019. 

– I. ROTARU, G. GRAUR,  articol ştiinţific  ,,Regiunea separatistă din stânga 

Nistrului, un focar actual al criminalităţii violente” // Revista Polish science journal. 

International science journal. Issue 6 (15) part. 1 Warsaw, 2019 p. 131. ISBN 978-83-

949403-4. 

– I. ROTARU, articol ştiinţific ,,Rolul pregătirii profesionale a cadrelor 

Ministerului Afacerilor Interne în pregătirea criminalităţii violente” // Anale ştiinţifice 

ale Academiei „Ştefan cel Mare””, Ediţia a XIX-a, nr. 2, Chişinău, 2019. 

– V. CHIRIŢA, A. DRAGULEAN, articol ştiinţific ,,Noţiunea de „mercenar” în 

legislaţia penală internaţională şi legislaţia penală a Republicii Moldova”, înaintat spre 

publicare în volumul cu denumirea Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare 

internaţională „Mediul strategic de securitate: provocări şi tendinţe – 2019”. 

– V. CHIRIŢA, A. STAHURSCHI, articol ştiinţific ,,Latura subiectivă a 

infracţiunii de atragere a minorilor la activitatea criminală sau determinarea lor la 

săvârşirea unor fapte imorale”, prezentat spre publicare în revista „Legea şi viaţa”, 

decembrie, 2019. 

– V. CHIRIŢA, A. GAINA, articol ştiinţific ,,Delimitarea infracţiunii de divulgare 

a secretului de stat de spionaj”, publicat în luna octombrie 2019 în ,,Jurnalul juridic 

naţional: Teorie şi practică”. 

– G. GLADCHI, monografia ,,Victimologie. Manual pentru facultăţile de drept şi 

poliţieneşti”, Chişinău, 2019. 482 p. (32 c.a.). 

 4) Catedra „Procedură penală şi criminalistică” 

– L. LUCHIN, Iu. BULAI, N. PAUSTOVSCAIA, articol ştiinţific „Некоторые 

противоречивые аспекты уголовно процессуального процесса и 

криминалистической тактики -  видения и решения” // Международная заочно 
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научно-практическая конференция „Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики” Могилевского института МВД Р. Беларусь, 30.04.2019, 5 p. 

– C. RUSNAC,  articol ştiinţific „Aspects of error prevention in the process of 

developing and implementing policy in the field of judicial expertise”, 6 p. (0,51 c.a.)  

– C. RUSNAC,  articol ştiinţific „Les erreurs tactiques engagées dans l'audition 

des victimes de crime du trafic d'enfants”, 6 p. (0,51 c.a.)   

– Iu. BULAI, N. PAUSTOVSCAIA,  articol ştiinţific  „Эволюция развития 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и Республики 

Молдова, проблемы и перспективы” // Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: теория, проблемы применения», 28.02.2019, Пермский институт 

ФСИН России. 

– Iu. BULAI, N. PAUSTOVSCAIA,  articol ştiinţific „Противоречивые аспекты 

использования полиграфа -  видения и решения” // Международная заочно научно-

практическая конференция „Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики” Могилевского института МВД Р. Беларусь, 30.04.2019, 5 p. 

– A. PILAT,  articol ştiinţific „Уголовная ответственность за врачебные 

преступления (некоторые итоги исследования)” // Федеральный научно-

практический журнал „Медицинское право” № 2, 2019 (Москва, 2019). 

– A. PILAT,  articol ştiinţific ”Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de 

autor” // Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, 2019. 

– S. PILAT, articol ştiinţific „Vandalismul săvârşit din motive politice în zonele 

separatiste” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 

978-9975-121-61-3, p. 110-114. 

– C. RUSNAC, articol ştiinţific „Algoritmul cercetării la faţa locului în cazul 

investigării traficului de fiinţe umane” // Sesiune de comunicare ştiinţifică: Probleme 

actuale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, 25.10.2019, Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI. 

– T. OSOIANU, A. PILAT, articol ştiinţific ,,Порядок назначения экспертизы, 

исследования и оценка заключения эксперта в уголовном процессе” // 

Международный конкурс им. проф. Е.Г. Мартынчика на лучшую научную работу 

среди студентов. 

5) Catedra „Drept privat” 

– Ig. TROFIMOV, I. SLISARENCO, articol ştiinţific „Argumentum în favoarea 

revizuirii şi legiferării suspendării şi privării de dreptul de a conduce vehicule ca 

măsuri de siguranţă” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 

978-9975-121-61-3, p. 122-130. 

– A. BULGAC, S. SÎRBU, ghidul „Drept internaţional umanitar”,  Editura USMF, 

Chişinău, 2019, 74 pag. 
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– Gr. ARDELEAN, monografia „Repararea prejudiciului ecologic”, Editura 

internaţională Globe Edit. Riga, 2018. ISBN 978-613-9-41255-6. 

– Gr. ARDELEAN, monografia „Drept civil. Drepturile reale principale. Teoria 

general a obligaţiilor”,  Editura Cartea militară. Chişinău, 2018, ISBN 978-9975-3163-

5-4. 

– Gr. ARDELEAN, monografia „Dreptul mediului. Culegere de speţeşi teste 

grilă”, Editura Cartea militară. Chişinău, 2018, ISBN 978-9975-3163-4-7. 

– Gr. ARDELEAN, M. BOŞCANEANU, articol ştiinţific „Răspunderea penală a 

persoanei juridice pentru poluarea apei” (art. 229 CP RM) // Legea şi Viaţa nr. 

2(326)2019. p. 13-20. ISSN 1810-309X.  

– Gr. ARDELEAN, Şt. BELECCIU, articol ştiinţific „Tendinţe ale reconsiderării 

conceptului de reglementare a contractului de donaţie în legislaţia Republicii Moldova” 

// Revista română „Acta Universitatis George Bacovia. Juridica”. ISSN 2285-0171. 

– Gr. ARDELEAN, I. TERUŞ, articol ştiinţific „Conceptul definirii unor noţiuni 

ale domeniul activităţii vânătoreşti pasibilă de răspundere penală (art. 233 Cp al RM)” 

// Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 

15-22. 

– A. BULGAC, articol ştiinţific „Mecanisme de reparare a prejudiciilor cauzate în 

urma încălcării regulilor de protecţie a muncii”. 

– E. GUGULAN, articol ştiinţific „Probleme actuale privind administrarea şi 

gestionarea fondului cinegetic în Republica Moldova” // Conferinţa ştiinţifico-practică 

internaţională cu genericul: „Consolidarea Administraţiei Publice Locale şi 

perspectivele Europene ale Republicii Moldova”, Guvernul Republicii Moldova, 

Academia de Administrare Publică, Chişinău, 23.11.2018. 

– M. GLADCHI, articol ştiinţific „The evolution of children’s rights in Republic of 

Moldova from 2010 to present” // The International Scientific Conference – “Children’s 

Rights” is held on June 1, 2019 within the framework of the scientific-research project 

“Children’s Rights”, Faculty of Law and International Relations of Georgian Technical 

University.  

– V. VASILIŢA, articol ştiinţific „Analiza practicii judiciare privind procedura 

contravenţională în cazurile contravenţiilor fiscale”. 

6) Catedra „Pregătire militară şi intervenţii profesionale” 

– R. ROTARU, articol ştiinţific „Instruirea poliţienească – un element 

fundamental al formării personalului patriotic al Republicii Moldova” // Revista 

Academiei militare. 
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– R. ROTARU, articol ştiinţific „Dedicarea profesionalismului angajaţilor poliţiei 

prin lansarea de proiecte” // Revista „Legea şi viaţa”. 

– Ig. EFODE, articol ştiinţific „Consideraţii privind deosebirea dintre limitarea şi 

restrângerea drepturilor fundamentale” // Conferinţa tehnico-ştiinţifică, Universitatea 

tehnică din Moldova. 

– V. GALEMBA, articol ştiinţific „Parteneriatul dintre autorităţile publice şi 

feluri de drepturi în vederea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” // 

Jurnalul de drept uncrainean. 

– V. GALEMBA, articol ştiinţific „Rolul instituţiilor de forţă şi semnificaţia 

hedraldică (simbolica) a acestora în procesul de dezvoltare a constituţionalismului în 

Republica Moldova” // Jurnalul de drept ucrainean. 

7) Catedra „Drept public şi securitate a frontierei” 

– L. CREANGĂ, articol ştiinţific „Securizarea frontierelor Republicii Moldova 

ca măsură strategică de combatere a terorismului, separatismului şi migraţiei ilegale” 

// Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 

77-83. 

Alţi cercetători ştiinţifici: 

– M. BOŞCANEANU, doctor în drept, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al 

Republicii Moldova, articol ştiinţific „Dezvoltarea şi afirmarea normelor de 

incriminare penală a faptelor de poluare a apei” // Anale ştiinţifice ale Academiei 

„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a 

XIX-a, nr. 1, Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 40-48. 

– O. POHILĂ, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 

Moldova, articol ştiinţific „Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a 

exploatării sexuale a femeilor şi copiilor” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel 

Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, 

Chişinău, 2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 138-146. 

– Gh. VARVARICI, doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii 

Moldova, articol ştiinţific „Măsuri orientate spre diminuarea latenţei unor tipuri 

distincte de criminalitate” // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ediţia a XIX-a, nr. 1, Chişinău, 

2019, ISBN 978-9975-121-61-3, p. 147-152. 

Avizarea actelor legislative  şi normative 

- în conformitate cu solicitarea nr. 03/3-09/5283 a Preşedintelui Consiliului 

Rectorilor al Republicii Moldova din 26.09.2019, cadrul profesoral-didactic al 
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Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat proiectul  Metodologiei de 

stabilire a corespondenţei nivelului de formare a calificărilor obţinute pînă la aprobarea  

Cadrului naţional al calificărilor din Republica Moldova; 

- în conformitate cu solicitarea Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii 

Moldova  nr. 31-06-7132 din 21.10.2019 cadrul profesoral-didactic al Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat proiectul de Lege pentru modificarea 

Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova; 

- în conformitate cu solicitarea DPDOSP a MAI nr. 37/7192 din 31.10.2019 cadrul 

profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat proiectul 

de Lege privind modificarea şi completarea prevederilor normative ale Republicii 

Moldova cu privire la infracţiunile motivate de ură şi negarea holocaustului; 

- în conformitate cu solicitarea DPPÎ a MAI  nr.42/7326 din 05.11.2019 cadrul 

profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat proiectul 

Regulamentului de acreditare a muzeelor elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării (număr unic 648/MECC/2019); 

- în conformitate cu solicitarea DAMEP a MAI  nr.14/7149 din 30.10.2019 cadrul 

profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat proiectul 

ordinului MAI „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne”; 

- în conformitate cu solicitarea DPPÎ a MAI nr. 42/8391 din 11.12.2019 cadrul 

profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat 

Regulamentul-cadru privind modul de ocupare a funcţiilor didactice şi ştiinţifico-

didactice în învăţământul superior; 

- în conformitate cu solicitarea Ministerului Educaţie, Cultură şi Cercetări nr. 04/1-

09/7371 din 19.12.2019 cadrul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a 

MAI a examinat şi avizat Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu 

finanţare bugetară (LFB) în instituţiile de învăţământ superior de stat din Republica 

Moldova; 

- în conformitate cu solicitarea DPPÎ a MAI nr. 42/8682 din 20.12.2019 cadrul 

profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a examinat şi avizat 

Regulamentul cu privire la restituirea cheltuielilor pentru instruire. 

Activitatea educativă 

Dintre activităţile realizate în domeniul de asigurare socială a angajaţilor şi 

familiilor lor, precum şi a pensionarilor Academiei sunt:  

- perfectarea materialelor pe cazul producerii rănirii de către angajații cu statut 

special în contextul asigurării de stat obligatorii. (Gherman, Rusnac, Zaharia). 
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- perfectarea materialelor privind acordarea ajutorului material pensionarilor MAI 

cît și familiilor celor decedați (2019 - Perelighin, Loșco, Marjanovschi, Ardovan, 

Fomin, Clefos N) (2020 - Dascalu, Iachim, Moscalenco, Cebotaru Clefos N, Arteni S). 

- evidența angajaților participanți la războaiele de pe Nistru, din Afganistan, și la 

lichidarea consecințelor de la Cernobîl. 

- s-a întocmit lista copiilor angajaților instituției pentru acordarea cadourilor cu 

prilejul diferitor evenimente 

- întocmirea și transmiterea în DPPÎ lista copiilor angajaților care doresc să 

beneficieze de foi de odihnă la tabăra de odihnă în condițiile înaintate de MAI. 

- elaborarea diplomelor veteranilor MAI. 

- eliberarea certificatelor participantilor la Transnistria. 

Procesul de formare profesională continuă în anul 2019 a fost organizat şi petrecut 

în conformitate cu orarele trimestriale aprobate prin ordinul rectorului Academiei 

„Ştefan cel Mare” nr. 3 din 14.01.2019, întru realizarea prevederilor Regulamentului 

privind formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din 

cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017. 

- s-a întocmit ord. Academiei cu privire la organizarea procesului de formare 

profesionala continua în anul respectiv 

- s-a organizat  desfășurarea lecțiilor conform orarului aprobat prin ord. Academiei, 

am anunțat lectorii responsabili de prezentarea temelor, înștiințarea angajaților cu statut 

special de a se prezenta la ore. 

- s-a întocmit dispoziția Academiei cu privire la evaluarea cunoștințelor efectivului 

la pregătirea profesională. 

- s-a organizarea procesului de evaluare. 

- s-a întocmit note informative referitoare la organizarea procesului  de formare 

profesională și cu privire la evaluarea cunoștințelor efectivului la pregătirea 

profesională. 

- completarea registrului de evidenta orelor la pregatirea profesionala 

În anul 2020 din luna martie a fost sistat, cu reluarea în luna septembrie în legătură 

cu creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. 

În conformitate cu cerinţele ordinului MAI nr. 465 din 07.08.2019, Academia 

„Ştefan cel Mare” expediază lunar în adresa DPPÎ şi SPIA ale MAI informaţia 

referitoare la menţionările şi sancţiunile aplicate efectivului constant şi cel variabil al 

instituţiei. 

Starea disciplinei de serviciu în Academia „Ştefan cel Mare” 

în perioada 01.09.2019 - 30.06.2020 

Efectivul constant Menţionări Sancţiuni 

numărul 61 1 
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Efectivul variabil Menţionări Sancţiuni 

numărul 68 12 

Total 129 13 

 

Dintre cele mai importante acţiuni cultural-educative au fost: 

-organizarea vizitelor la muzeele din capitală inclusiv Centrul de cultură spirituală 

şi educare militaro-patriotică al Academiei „Ştefan cel Mare; 

-participarea şi desfăşurarea expoziţiior dedicate marilor scriitori, poeţi în incinta 

Academiei „Ştefan cel Mare”; 

-asistarea la concertele organizate în mun. Chişinău; 

-organizarea solemnităţii de depunere a florilor la memoriale, plăci 

commemorative, monumente de către studenţii şi angajaţii Academiei „Ştefan cel 

Mare”; 

-întrunirile veteranilor şi pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne cu studenţii 

instituţiei; 

-întrunirile participanţilor la războiul din stînga Nistrului și Afganistan; 

-perfectarea bucletelor jubiliarilor angajaţilor şi pensionarilor Academiei „Ştefan 

cel Mare”; 

- acordarea ajutorului la lucrul gospodăresc şi la efectuarea lucrărilor de salubrizare 

a teritoriului de către Studenții Academiei „Ştefan cel Mare”; 

- marcarea în cadrul instituţiei a sărbătorilor naţionale şi internaţionale; 

- desfăşurarea cu studenţii instituţiei a orelor de educaţie cultural-spirituală; 

- participarea la serviciile divine oficiate în cadrul instituţiei; 

- organizarea vizitei la domiciliu de către studenţii şi angajaţii Academiei a 

veteranilor de război şi ai sistemului afacerilor interne, cu înmînarea ajutoarelor 

materiale acordate de către conducerea Academiei; 

- felicitarea zilnică a studenţilor omagiaţi de către conducerea anilor de studii; 

- menţionarea studenţilor instituţiei; 

La 2 septembrie 2019 în Academia „Ştefan cel Mare” a fost marcat începutul 

anului universitar. 

Ziua Cunoştinţelor este reprezentată tradiţional de alinierea pe platou a studenţilor, 

mersul în pas de defilare, mesaje de felicitare şi primele emoţii. Corpul profesoral-

didactic al instituţiei lansează angajamentul în domeniul educaţiei şi ştiinţei, ca de 

fiecare dată, pentru tinerii care abia păşesc în mediul universitar şi viitorii absolvenţi. 
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În anul 2019 instituţia a reuşit, în urma concursului de admitere, din prima sesiune 

să acopere toate locurile finanţate de la bugetul de stat cu 115 tineri dornici să facă 

carieră în domeniul poliţienesc. 

La eveniment au fost prezenţi: 

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, dl Andrei Năstase; 

- Rectorul interimar al Academiei „Ştefan cel Mare”, locotenent-colonel Dinu 

Ostavciuc; 

- Corpul administrativ şi personalul profesoral-didactic al instituţiei; 

- Studenţii şi candidaţii admişi la studii în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. 

Întrunirea a fost deschisă de către dl Dinu Ostavciuc.  

 La 04.09.2019 o parte dintre studenţii anului I (ciclul 1 de studii) ai Facultăţilor 

Academiei „Ştefan cel Mare” au fost prezenţi la prima lecţie de planificare a carierei 

profesionale, care a fost ţinută de colonelul în rezervă, profesorul universitar, veteranul 

organelor afacerilor interne şi cavaler al „Ordinului Republicii”, doctorul habilitat 

Victor Guţuleac.  

Domnul Victor Guţuleac, rector al Academiei „Ştefan cel Mare” în perioada 1997-

2001, s-a oferit să ţină o lecţie studenţilor, bazată pe experienţa proprie în organele 

afaceolor interne, serviciu care l-a îndepinit din 1972 pînă în anul 2001, precum şi 

despre activitatea sa pe tărâmul de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului, în special, 

administrativ şi contravenţional.  

Studenţii debutanţi în carieră au fost interesaţi şi au adresat întrebări referitoare la 

calităţile care trebuie să le posede un manager în sistemul poliţienesc, la situaţiile de risc 

ale poliţiştilor în activitatea de menţinere şi asigurare a ordinei publice, precum şi 

despre influenţa serviciului din poliţie asupra relaţiilor din familie.  

Dl V. Guţuleac a îndemnat studenţii, viitorii ofiţeri de poliţie, să respecte 

Jurământul, care urmează să-l depună în viitorul apropiat, să fie integri, să respecte şi să 

contribuie la instituirea statului de drept.  

La finalul lecţiei, dl profesor a donat un lot de literatură de specialitate (monografii 

şi manuale la care este autor) conducerii Academiei „Ştefan cel Mare”, care a fost 

transmisă în biblioteca instituţiei. 

13 septembrie 2019 

Mari emoţii, multă bucurie şi acordurile fanfarei pe platoul Academiei „Ştefan cel 

Mare” – într-o astfel de atmosferă s-a desfăşurat solemnitatea de depunere a 

Jurământului Poliţistului de către proaspeţii studenţi înmatriculaţi recent în cadrul 

instituţiei. 114 viitori apărători ai societăţii şi ordinii de drept, au rostit solemn textul 

Jurământului în faţa Drapelului de Luptă al Academiei „Ştefan cel Mare”. 
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La eveniment au fost prezenţi: 

- dl Andrei Năstase, Viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne; 

- şefi de arme şi subdiviziuni ale MAI; 

- corpul administrativ şi profesoral-didactic al instituţiei; 

- veterani, părinţi, prieteni şi alţi oaspeţi de onoare. 

Ministrul a salutat dorinţa tinerilor care au ales să devină poliţişti: „Ați ales o 

carieră dificilă, dar care am convingerea că vă va oferi satisfacții pe care alte profesii nu 

le pot furniza. Permiteți-mi să vă amintesc de un verset din Evanghelia după Matei: 

„Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”. Voi sunteți viitorii 

făcători de pace în țara noastră, cei care vor veghea ca oamenii să își poată duce viața 

liniștiți, în deplină siguranță. Voi sunteți noua generație de polițiști care va acționa 

întotdeauna ferm pentru apărarea legii, dar care va avea întotdeauna o vorbă bună și un 

zâmbet de oferit oamenilor corecți și cinstiți!”. 

29 ani la rând Academia „Ştefan cel Mare” reuşeşte să rămână ţinta de bază a 

tinerilor pasionaţi de ocrotirea normelor de drept, din întreaga ţară. 

„Domnilor studenţi! Sunteţi sânge nou menit să aducă oxigen în sistemul organelor 

de interne, generaţia pe care întreaga societate pune miză întru realizarea victoriei în 

lupta cu criminalitatea.”, a punctat rectorul interimar al instituţiei. 

Academia „Ştefan cel Mare” este o instituţie de învăţământ superior care pregăteşte 

cadre calificate pentru toate structurile Ministerului de interne, precum şi alte instituţii 

de aplicare a legii, la diferite forme de învăţământ, desfăşurând totodată, perfecţionarea, 

pregătirea iniţială şi managerială a personalului din sursă internă şi cea externă. 

La 18.10 2019 Inspectoratul Naţional de Patrulare al IGP a lansat campania „STOP 

alcool la volan!”. Dinamica alarmantă de la începutul anului curent, precum şi 

accidentele grave, soldate cu victime, din ultima perioadă de timp, au generat o reacţie 

fără precedent a societăţii faţă de acest „flagel”.  

De fiecare dată Academia „Ştefan cel Mare” a fost sensibilă în raport cu 

evenimentele sociale din ţară şi apelurile nobile ale colegilor de breaslă. 

Reieşind din cele menţionate, Academia „Ştefan cel Mare” susține campania 

„STOP alcool la volan!”. În acest sens, astăzi studenţii şi angajaţii instituţiei s-au 

alăturat flashmob-ului lansat în întreaga societate. 

La 4 octombrie curent, în preajma evenimentului care adună an de an corpul 

profesoral-didactic al tuturor instituţiilor de învăţământ din ţară, Academia „Ştefan cel 

Mare” a marcat Ziua profesională a lucrătorului din învăţământ, care este considerată şi 

Ziua Mondială a Educaţiei. 
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Este o meserie nobilă pe care, cu dedicaţie, o prestează angajaţii acestei instituţii – 

oglindind, în esenţă, o combinaţie perfectă între profesor şi munca sa de a învăţa pe 

cineva cum să înveţe. 

În ziua respectivă, reprezentanţii acestei apreciabile munci primesc daruri şi 

cuvinte de felicitare din partea discipolilor săi, însă cel mai frumos cadou pentru ei îl 

constituie, de obicei, roadele muncii sale. 

Cu prilejul sărbătorii profesionale, întreg corp profesoral-didactic cât şi cei care 

asigură buna funcţionare a procesului de instruire au fost menţionaţi prin diferite forme 

de stimulare, departamentale şi instituţionale. 

Trecând în revistă toţi factorii implicaţi în desfăşurarea procesului de instruire şi 

educaţie, secretarul de stat, dl Ianuş Erhan a acordat cadouri de preţ, grade speciale 

înainte de termen şi diplome de onoare. La rândul său rectorul-interimar al Academiei 

„Ştefan cel Mare”, dl Dinu Ostavciuc, în numele Senatului universitar al instituţiei, a 

conferit cadouri de preţ şi diplome pentru „Cel mai bun profesor” şi „Cea mai bună 

publicaţie” în anul universitar 2018-2019. 

Academia „Ştefan cel Mare” este parte a comunităţii academice a Republicii 

Moldova care se dedică plenar acestei nobile profesiuni.  

Apreciind la justa valoare aportul cadrelor didactice în timp şi spaţiu putem afirma, 

de fapt, că ele stau la baza formării şi dezvoltării naţiunilor şi civilizaţilor. 

26 octombrie curent, în conformitate cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova 

Nr.27 din 13.02.1995, întreg efectiv al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a participat 

activ la Ziua Naţională de Înverzire a Plaiului cu genericul „Un arbore pentru dăinuirea 

noastră”. 

Începând cu anul 2011 acest eveniment se sărbătorește anual, în ultima sâmbătă a 

lunii octombrie. Această acțiune națională presupune plantarea arborilor și arbuștilor, 

amenajarea fâșiilor și pasajelor forestiere pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

În cadrul acţiunii de înverzire, în sediile Academiei „Ştefan cel Mare” au fost 

plantaţi peste 100 de arbori de arțar, salcâm, nuc, tei şi frasin; 460 de arbori de tuia, au 

fost amenajate și peste 100 de parcele cu flori. 

Cu prilejul Zilei Naţionale şi Internaţionale a Tineretului precum şi al Zilei 

Naţionale a Studentului, marcată în întreaga ţară la 17 noiembrie, Academia „Ştefan cel 

Mare” a demarat un şir de acţiuni în scopul promovării principiului meritocraţiei, 

sporirii abilităţilor teoretice şi practice, întăririi disciplinei de serviciu şi dezvoltării 

competenţelor profesionale ale efectivului constant şi celui variabil al instituţiei. 

În acest sens astăzi, dis-de-dimineaţă, pe platoul instituţiei au fost menţionate mai 

multe categorii de studenţi. Stimulările au ţinut de meritele şi contribuţia adusă în cadrul 
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diferitor acţiuni cum ar fi: ratingul reuşitei la studii, participarea la Concursul pentru cel 

mai sensibil demotivant la tema „STOP alcool la volan!”, implicarea în toate măsurile 

protocolare în cadrul întrunirilor oficiale, în componenţa Gărzii de Onoare a 

Ministerului Afacerilor Interne. 

Totodată, către acest eveniment semnificativ Academia „Ştefan cel Mare” a 

finalizat proiectul „Îmi pasă de ţara mea!” – un spot video realizat pe baza unui 

flashmob la care au participat 150 studenţi ai instituţiei. 

Lansarea filmuleţului a avut loc în cadrul şedinţei festive de depunere a 

Jurământului Solemn de către 39 angajaţi cu statut special detaşaţi la cursuri de formare 

iniţială în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. La eveniment au participat factorii de 

decizie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi ai altor subdiviziuni ale MAI, 

conducerea instituţiei, precum şi cei 150 studenţi – protagonişti ai spotului lansat. 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, la 26.11.2019, a găzduit reprezentanții 

Centrului National Anticorupţie al RM (CNA) cu susţinerea programului Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) şi Guvernul Norvegiei, care au lansat 

Campania Naţională de informare şi sensibilizare publică: „Integritatea este libertatea”, 

inspirată de Prevederile Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017 şi noua Strategie 

naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, în persoana dlui Ion 

Pruteanu, Şef al Direcţiei Educaţiei Anticorupţie a CNA. 

Scopul noii Strategii este: integritate în loc de corupţie, implementată prin 

desfăşurarea instruirilor/campaniilor de informare a studenţilor cu privire la rigorile de 

etică. 

În cadrul sesiunii de informare, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au luat 

cunoştinţe de efectele nocive ale corupţiei şi urmările ei, au primit un set de idei 

tematice ce vor contribui la dezvoltarea unei generaţii cu aptitudini pozitive care vor 

favoriza onestitatea, corectitudinea comportamentul şi etica, având ca prioritate-Omul, 

indiferent de situaţie. 

Punctul culminant pentru studenţii instituţiei a fost lansarea şi prezentarea 

videoclipului realizat de interpretul Kapushon, cu referire la combaterea şi prevenirea 

corupţiei în RM. 

Atât videoclipul de bază, cât şi piesele lansate studenţilor au avut ca scop 

valorificarea rolului esenţial al procesului educaţional în promovarea corectitudinii şi 

educaţiei tinerii generaţii în spiritul integrităţii şi respectului faţă de lege. 

Ziua de 6 decembrie curent a devenit o ocazie deosebită pentru revenirea la Alma 

mater a 55 de absolvenţi ai promoţiei a IX-a, seria 1999-2003. Evenimentul a fost 

prilejuit aniversării a 20 de ani de la depunerea Jurământului de credinţă Patriei şi 

poporului de către tinerii poliţişti de atunci. 
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De această dată organizatorii evenimentului au cumulat şi calitatea de gazdă, dat 

fiind faptului că actualul rector al instituţiei, dl Dinu Ostavciuc, precum şi alţi 4 angajaţi 

ai Academiei sunt parte a seriei jubiliare. 

Întâlnirea a început cu adunarea, ca pe timpuri, a absolvenţilor pe platoul instituţiei, 

apoi în sala de conferinţe oaspeţii au fost felicitaţi de către secretarul de stat al MAI, dl 

Ianuş Erhan. Din partea conducerii şi colectivului Academiei „omagiaţilor” le-au fost 

oferite Diplome cu ocazia aniversară. Emoţiile absolvenţilor au fost amplificate de 

prezenţa profesorilor care au stat la baza instruirii lor, dar şi a conducerii cursului care i-

au amintit de cele mai inedite momente din trecut. Cu acest prilej, în baza materialelor 

de arhivă, instituţia a pregătit şi un film documentar care a readus protagoniştii prezenţi 

la întrunire cu 20 ani în urmă, la data de 1 septembrie 1999 – ziua când ei au jurat 

credinţă Patriei şi poporului. 

Orarul întrunirii a inclus şi un meci amical de fotbal jucat între cei 5 reprezentanţi 

ai Academiei „Ştefan cel Mare” şi alţi 5 colegi din diferite structuri ale Ministerului 

Afacerilor Interne. 

La 17 decembrie 2019 în sala de festivităţi a instituţiei a avut loc şedinţa festivă 

prilejuită de sărbătoarea profesională – Ziua Poliţiei.  

Prorectorul pentru personal și educație comisarul-șef Iulian Caț a deschis şedinţa 

solemnă, după care cuvînt de felicitare a adus rectorul instituției comisar principal Dinu 

Ostavciuc. Ulterior au fost date citirii ordinele Academiei și a MAI de menţionare iar dl 

Secretar de Stat Sergiu Golovaci a înmînat distincţiile MAI de care s-au învrednicit 

angajaţii instituţiei, după care a adresat mesaj de felicitare angajaţilor prezenţi în sală şi 

a ţinut un discurs. 

Apoi au luat cuvîntul şi ceilalţi membri ai consiliului de administrare al instituţiei 

care au adresat felicitări cu acelaşi prilej. 

Festivitatea a continuat cu un concert prezentat de angajaţii instituţiei și artiști ai 

neamului nostru. 

La 26 decembrie 2019 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a 

desfăşurat matineul pentru copiii angajaţilor instituţiei. 

Programul interactiv cu Moş Crăciun şi alte personaje a fost prezentat de către 

actorii Teatrului pentru copii „Gâgâlici”. 

Celor peste 100 de copii prezenţi în sală li s-au oferit cadouri din partea Academiei 

„Ştefan cel Mare” a MAI. 

La 15 februarie 2020, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a organizat o 

întâlnire cu veteranii războiului din Afganistan, foşti şi actuali angajaţi ai MAI, în 

cadrul căreia a fost cinstită memoria camaraziilor căzuţi la datorie. Ministrul a mulţumit 

veteranilor pentru devotament, eroism şi sacrificiu adus în numele Păcii, pentru bărbăţie 
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şi jertfire de sine, manifestate în acest război. În acest sens au fost înmânate diplome de 

recunoştinţă şi mulţumire. Potrivit datelor statistice oficiale, în războiul din Afganistan 

au participat aproximativ 13 mii de moldoveni, dintre care 301 de militari şi-au pierdut 

viaţa, patru au fost declaraţi dispăruţi, iar alţi 257 au rămas invalizi. Războiul a durat 

timp de un deceniu, între anii 1979 şi 1989. 

În conformitate cu dispoziţia Guvernului nr. 38-d din 07.02.2020 „Cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei” la Academia 

„Ştefan cel Mare” s-au desfăşurat activităţi consacrate comemorării celor căzuţi în 

acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii, suveranităţii şi independenţei Republicii 

Moldova.  

Ziua Comemorării victimelor s-a consemnat la Academie în data de 28 februarie 

curent.  

În acest sens, activitatea a început cu o liturghie de pomenire a eroilor la care au 

fost prezenţi conducerea instituţiei, şefii subdiviziunilor, veteranii care au luptat alături 

de cei căzuţi în război precum şi studenţii Academiei. Ulterior, participanţii s-au reunit 

în sala de conferinţe unde s-a desfăşurat partea oficială a întrunirii, a fost vizionat filmul 

tematic Ecourile războiului din 1992, montat de echipa Academiei şi binecuvântată 

masa de pomenire. La 2 martie la blocurile de studii ale Academiei „Ştefan cel Mare” a 

fost coborât în bernă Drapelul de Stat al Republicii Moldova, iar orele facultative s-au 

dedicat educaţiei patriotice în cadrul cărora s-a ţinut şi un minut de reculegere în 

memoria tuturor Eroilor care au căzut pentru apărarea acestui pământ. 

Pentru realizarea activităţilor de comemorare au fost implicaţi: conducerea şi 

angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare”, Garda de Onoare a MAI constituită din studenţii 

instituţiei, precum şi 100 de studenţi cu fotografiile Eroilor. Planul-scenariu al 

activităţilor MAI dedicate comemorării a 28 ani de la acţiunile de luptă a cuprins mai 

multe evenimente: depunerea florilor la mormintele de la Complexul memorial 

„Eternitate”, la monumentul „Maica îndurerată” şi plăcile comemorative. 

Sărbătoarea de 8 Martie este un prilej minunat pentru a le ura tuturor mamelor, 

bunicilor, soţiilor, fiicelor, dar şi colegelor noastre de serviciu un sincer La Mulţi Ani! 

Cu această ocazie, la Academia „Ştefan cel Mare” au fost organizate mai multe 

evenimente. Astfel, şeful Secţiei instruire, educaţie şi cultură, Şclearuc Viorica 

împreună cu preşedintele Consiliului veteranilor, Stolearov Vasile, însoţiţi de studenţii 

Academiei au vizitat la domiciliu şi au felicitat femeile trecute în rezervă. Ulterior, prin 

ordinul ministrului Afacerilor Interne, Pavel Voicu, au fost menţionate angajatele MAI 

şi femeile veterane. 

Totodată, toate doamnele angajate ale Academiei au asistat la spectacolul muzical 

organizat de colegii lor, iar studentele au avut parte de o surpriză pe platou pregătită de 

studenţii instituţiei. 

Vineri, 17 aprilie 2020, instituţia noastră împreună cu preşedintele consiliului 

veteranilor Academiei „Ştefan cel Mare” dl. Vasile Stolearov şi dna Viorica Şclearuc, 
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şef secţiei instruire, educaţie şi cultură, au mers la veteranii instituţiei oferindu-le 

pachete cu produse alimentare specifice sărbătorii de Paşte. 

În preajma sărbătorilor Pascale, alături de cadouri, veteranilor li s-au adresat 

cuvinte de mulţumire şi recunoştinţă pentru sacrificiul şi devotamentul de care au dat 

dovadă de-a lungul anilor. Acest gest, devenit tradiţie, este o acţiune umanitară care 

aduce mai multă căldură în sufletele oamenilor. 

Tradiţional în preajma aniversării victoriei asupra nazismului, marcată la 9 mai, 

angajaţii Academiei „Ştefan cel Mare” au efectuat vizite la domiciliile veteranilor celui 

de-al Doilea Război Mondial care au activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În 

numele conducerii MAI şi Academiei „Ştefan cel Mare”, veteranilor le-au fost adresate 

cuvinte de mulţumire pentru bărbăţia, curajul şi dârzenia de care au dat dovadă în lupta 

pentru pace. Totodată, fiecăruia dintre ei le-au fost înmânate câte un colet cu produse 

alimentare. 

Faptele lor vor rămâne pentru totdeauna în memoria tinerei generaţii. 

În cadrul Academiei ”Ştefan cel Mare” în fiecare an, la 6 mai este serbat hramul 

sfântului locaş care poartă denumirea „Sfântul Gheorghe” fiind şi patronul spiritual al 

instituţiei. Sfânta şi mica rugăciune a acatistului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe a 

fost oficiată de preotul-paroh Octavian Moşin. Protoiereul s-a rugat pentru efectivul 

instituţiei pe care l-a binecuvântat. 

Cultul Sfântul Gheorghe s-a răspândit foarte mult, odată cu imaginea sa de cavaler. 

Fiind un sfânt militar, chipul său era reprezentat şi pe steagul voievodului Ştefan cel 

Mare. O dovadă este şi rugăciunea lui Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său: „O, 

luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi 
cald sprijinitor, iar celor întristaţi, bucurie nespusă, primeşte de la noi această rugăminte 

a smeritului tău rob, a Domnului Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Țării 

Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile 

celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin”. 

Viaţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este o pildă de tărie în credinţă şi întărire 

în vremuri de încercări pentru toţi creştinii. 

Unul dintre sentimentele esenţiale de care trebuie să se ghideze societatea noastră 

de astăzi este Patriotismul care presupune respectul valorilor trecutului care ne-au 

ramificat adânc rădăcinile în istorie. Sentimentul patriotic nu este un dat congenital, el 

se formează şi se consolidează în timp căpătând forme şi înfăţişări diferite în fiecare 

epocă. 

Astăzi, 27 aprilie, la Academia „Ştefan cel Mare” s-a sărbătorit unul dintre cele mai 

importante repere naţionale. Faldurile tricolore ale Drapelului de Stat ne amintesc de 

ziua similară a anului 1990, când Parlamentul Republicii Moldova a consfinţit 

Tricolorul, iar începând cu anul 2010 această zi este declarată Ziua Drapelului de Stat. 

În conformitate cu prevederile articolului 1 al Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010, 
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Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi 

independenţei. 

În cadrul Academiei a fost arborat cu demnitate şi onoare Drapelul de Stat al 

Republicii Moldova în prezenţa conducerii instituţiei şi a reprezentanţilor din cadrul 

CIPAL. La evenimentul solemn au participat şi studenţii anului I de studii care se află în 

izolare în regim de cazarmă.  

Solemnitatea de astăzi exprimă un omagiu eroilor epocii pe care o trăim, un semn 

de preţuire a sacrificiului imens pentru cauza aleasă. 

În urmă cu 34 de ani, la 26 aprilie 1986, reactorul numărul 4 al Centralei Nucleare 

de la Cernobîl a explodat în timpul unui test de siguranţă. În rezultat, milioane de 

oameni au avut de suferit şi totodată au fost provocate daune majore mediului 

înconjurător, efectele fiind resimţite şi în prezent. 

În semn de recunoştinţă, angajaţii secţiei Instruire, educaţie şi cultură au efectuat o 

vizită la domiciliul participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei din Cernobîl şi le-

au exprimat mulţumiri pentru sacrificiul, bărbăţia şi jertfirea de sine de care au dat 

dovadă în acele momente cruciale pentru întreaga omenire. 

Ziua Internaţională a Familiei este marcată anual, la 15 mai, şi a fost instituită de 

Adunarea Generală a ONU la 20 septembrie 1993, în baza Rezoluţiei 47/237, 

reprezentând o oportunitate pentru a creşte gradul de conştientizare a problemelor de 

familie şi a proceselor sociale, economice şi demografice care afectează familiile. 

Aceasta zi este un bun augur de a sensibiliza toţi cetăţenii şi autorităţile cu privire 

la conceptul de familie, la dificultăţile care pot apărea într-o societate contemporană dar 

şi de a celebra uniunea dintre soţ, soţie şi copii. 

Cu acest prilej, conducerea Academiei adresează celor 30 de cupluri care activează 

în cadrul instituţiei şi tuturor celorlalte familii sa aibă parte de înţelegere, încredere, 

respect şi dragoste, iar în spatele părinţilor iubitori să se regăsească fericirea copiilor pe 

care îi cresc şi îi educă. Oricând, familia a fost şi rămâne temelia societăţii, sursa iubirii, 

a devotamentului şi a încrederii în viitor.  

Familia este o parte esenţială a ceea ce suntem şi ceea ce vom deveni, cea mai 

însemnată unitate socială de care depinde dezvoltarea, stabilitatea şi, mai ales, existenţă 

întregii societăţii. Este important să apreciem şi să respectăm sfinţenia legăturilor 

familiale, căci acolo unde este familie, acolo este şi casă!  

Pct. 82 subpct. 1), 2) şi pct. 83 din planul de acţiuni al Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI pentru anul de studii 2019-2020: Ziua usilor deschise şi Ziua Copiilor, nu 

au fost realizate în legătură cu dispoziţiile impuse de Comisia pentru situaţii 

excepţionale a Republicii Moldova şi Comisia naţională extraordinară de sănătate 

publică. 
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Promovarea modului sănătos de viaţă în cadrul instituţiei 

În perioada anului de studii 2019-2020 de către angajaţii Academiei „Ştefan cel 

Mare” au fost organizate şi desfăşurate un şir de activităţi, după cum urmează: 

- au fost defăşurate 179 convorbiri şi discuţii cu studenţii şi lucrătorii angajaţi ai 

cantinelor cu tematica „Profilaxia maladiilor respiratorii, profilaxia maladiilor diareice 

acute şi intoxicaţiilor alimentare”, „Educaţia morală şi sexuală a tineretului”, Profilaxia 

HIV SIDA, Profilaxia tuberculozei, cancerului, dizenterii şi altelor boli; 

 -  a fost promovată „Ziua mondială fără Tutun” cu genericul „Majoraţi taxa la 

tutun”; 

 - a fost promovată săptămâna naţională „Anticancer” cu genericul „Depistarea 

precoce a scruningul cancerului”; 

 - promovată săptămăna Europeană de imunizări; 

 - promovată şi efectuată decada promovării donării de sînge valuntare şi Ziua 

Mondială a donatorului de sînge; 

 - promovată Ziua de donare a sîngelui cu genericul „O primavară de vis plină de 

dăruire de viaţă”; 

 - promovată Ziua mondială a sănătăţii; 

 - promovată Ziua mondială de combatere a malariei; 

În această perioadă au fost emise şi expuse 41 buletine sanitare cu tematice 

menţionate mai sus inclusiv cu material vizual. 

În scopul realizării Planului de acţiuni în cadrul Programului naţional de securitate 

transfuzională şi autoasigurării ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021 şi 

realizării campaniei de donare voluntară a sângelui în rândurile tineretului studios din 

instituţiile de învăţămînt, la data de 28.11.2019 Secţia medicală a Academiei „Ştefan cel 

Mare”, în comun cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui a fost organizat donarea 

voluntară de sânge de către studenţii si colaboratorii instituţiei. Genericul campaniei în 

acest an a fost stabilit „Sânge sigur pentru toţi!”. 

În cadrul instituţiei sunt promovate valorile civice referitoare la donarea de sânge 

voluntară şi neremunerată, ca un component al securităţii transfuzionale. 

Totodată în cadrul activitaţilor de informare de către angajaţii Secţiei medicale , au 

fost abordate probleme ce ţin de donarea de sânge, accentul fiind pus pe faptul că 

donarea de sânge este un profund act umanitar faţă de semeni şi totodată este un gest 

nobil de ajutor al omului aflat în suferinţă. 

Una din activităţile de bază în Academie o constituie activitatea sportivă, deoarece 

specificul instituţiei constă în pregătirea cadrelor pentru subdiviziunile organelor 

afacerilor interne, cu un fizic bine dezvoltat. 

Promovarea modului sănătos de viaţă în rîndul tineretului studios al Academiei, 

este efectuată de către lectorii Catedrei „Pregătire fizică şi autoapărare” în cadrul orelor 
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de pregătire fizică conform programelor de studii. Totodată, studenţii şi elevii sunt 

înscrişi la cercurile sportive în afara programului de studii, cum ar fi: volei, basket, 

sambo, judo, lupta corp la corp etc.  

Astfel, la 28 septembrie 2019 în Parcul „Valea Morilor” din mun. Chişinău, 

începând cu ora 10:00,  a avut loc evenimentul „OLYMPIC  ECOFEST 2019” , care 

anul curent a ajuns la cea de-a 5-ea ediţie. Acest eveniment, desfăşurat sub egida 

Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova şi Ministerul Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării, se defăşoară anual în cadrul Săptămînii Europene a Sportului, 

avînd drept scop promovara sportului printre tineri într-un mediu curat, precum şi 

promovarea modului sănătos de viaţă. 

Alături de alţi tineri, al 5-lea an consecutiv, studenţii   Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI au participat la Cursa de alergări în număr de 300 persoane. 

Deasemenea, în scopul promovării modului sănătos de viaţă, asigurarea eficace a 

procesului de instruire a studenţilor/cursanţilor la data de 01 noiembrie 2019 la blocul 

de studii al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din str. Sf. Vineri, 7 şi din str. Gh. 

Asachi, 21, au fost inaugurate terenurile sportive multifuncţionale după ultimele 

tehnologii moderne. 

Performanţele sportivilor Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI 

în perioada anului universitar 2019-2020 

 

I.   SPARTACHIADA SPORTIVĂ A MAI 

Competiţia la Minifotbal „Cupa independenţei sub egida MAI” 

07 septembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

V Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI  M.Radov 

Campionatul MAI la Minifotbal 

16 – 21 septembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VII Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI  M.Radov 

 

Campionatul MAI la Crossfit 

03 octombrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VI Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Strechie 

S.Vezetiu 
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Campionatul MAI la Trageri din armele de luptă 

11 octombrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VI Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI P.Diuvenji 

 

Campionatul MAI la Ridicarea greutăţilor 

24 octombrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VI Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Strechie 

S.Vezetiu 

 

Competiţia la Volei „ MAI pentru integritate” 

12 decembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

I Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Radov 

Concursul naţional militar-sportiv patriotic „Cupa Eroilor”, mun. Bălţi 

22 februarie 2020 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

I Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI Taran M. 

Strechie M. 

 

Competiţia „Cupa Ministerului Afacerilor Interne la tenis de masă”, 

mun. Chişinău, 06 martie 2020 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

V Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI Radov M. 
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II. Spartachiada sportivă a FSUM 

Campionatul Naţional Universitar la Cros 

10 octombrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

III Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI E.Pui 

V.Gheorghiţă 

 

Campionatul Naţional Universitar la Armwrestling 

30 noiembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VIII Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Strechie 

 La individual  

II Ţurcanu Veaceslav  

III Malu Cristina  

Campionatul Naţional Universitar la Lupta liberă 

12 decembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

II Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Taran 

S.Colţa 

 

Campionatul Naţional Universitar la Volei (fete) 

17.02.-21.02.2020 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VI Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Radov 
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Campionatul Naţional Universitar la Futsal 

24.02.-28.02.2020 

Locul Numele, prenumele Antrenori/ 

responsabili 

VI Echipa Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI M.Radov 

 

 

III. TURNEE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
 

Campionatul Republicii Moldova de alergare pe şosea 

02 noiembrie 2019, or.Ungheni 

Locul Numele, prenumele Proba Antrenori 

II Gheorghiţă Vitalie 10 km  

 

Campionatul R.Moldova la Lupte libere şi greco-romane 

27 - 28 noiembrie 2019 

Locul Numele, prenumele Categoria Antrenori/ 

responsabili 

II Plugaru Simion Lupte greco-romane  

III Plugaru Simion Lupte libere  

II Maluda Liviu Lupte greco-romane  

 

Maraton internaţional 1 Decembrie 

01 decembrie 2019, or. Bucureşti, România 

Locul Numele, prenumele Proba Antrenori/ 

I Gheorghiţă Vitalie 42 km  

 

IV.   CAMPIONATE INTERNE A ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE”  

 

1. Turneul la Mini-fotbal consacrat Zilei internaţionale a studenţilor 
 

În conformitate cu ordinul Academiei nr. 162 ef/st din 06.11.2019 în perioada 

11.11.-14.11.2019 s-a desfăşurat Turneul la mini-fotbal consacrat Zilei internaţionale a 

studenţilor, arbitru comisar principal Mihail Radov. Cel mai bun jucător a fost desemnat 
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studentul anului III de studii, Facultatea Drept, Grigore Boghiu. Au participat 8 echipe, 

în total 80 studenţi.  

Echipele au obţinut următorul clasament: 

 locul I    - anul III de studii Drept; 

 locul II   - anul II de studii Ordine publică şi securitate civilă; 

 locul III  - anul I de studii Ordine publică şi securitate civilă. 

 

2. Campionatul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la proba Sambo 

În conformitate cu ordinul Academiei nr. 164 ef/st din 08.11.2019 la 20.11.2019 s-

a desfăşurat Campionatul Academiei „Ştefan cel Mare”  la lupta Sambo  la care au 

participat 7 echipe de studenţi în număr de 54 sportivi, la 7 categorii de greutate, 

arbitrii: Remarenco S., Colţa S., Taran M. 

Clasamentul pe echipe: 

 locul I    - anul III de studii Drept; 

 locul II   - anul II de studii Ordine publică şi securitate civilă; 

 locul III  - anul I de studii Ordine publică şi securitate civilă. 

 

3. Campionatul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI la Ridicarea greutăţilor 

În conformitate cu ordinul Academiei nr.169 ef/st din 26.11.2019 la 05 decembrie 

2019, în complexul sportiv s-a desfăşurat Campionatul Academiei „Ştefan cel Mare”  la 

ridicarea greutăţilor,  la care au participat 7 echipe constituite din 28 studenţi, la 4 

categorii de greutate. La individual, conform categoriei de greutate, au devenit campioni 

următorii studenţi: 

Categoria 70 kg    - Cuflic Dumitru   - anul I de studii, Facultatea Drept; 

Categoria 80 kg    - Frîniuc Victor   - anul II de studii, Facultatea Drept; 

Categoria 90 kg    - Ceban Vasile  - anul II de studii, Facultatea SCOP; 

Categoria +90 kg    - Plugaru Semion           - anul I de studii, Facultatea SCOP. 

Clasamentul pe echipe: 

Locul I  - anul II de studii, Facultatea Securitate civilă şi ordine publică; 

Locul II - anul I de studii, Facultatea Securitate civilă şi ordine publică;  

Locul III  - anul III de studii, Facultatea Drept. 
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Activităţile de asigurare, menţinere a ordinii publice şi managementul situaţiilor 

de urgenţă în perioada de 12  luni ale  anului 2019 

Pentru perioada  de referinţă efectivul atestat al Academiei a fost implicat într-un 

şir de activităţi de asigurare/menţinere/restabilire a ordinii publice pe timpul desfăşurării 

întrunirilor în mun. Chişinău, şi anume: 

- în temeiul subpct. 5 al pct. 1 al ordinului MAI nr. 600 din 24.09.2019, în scopul 

asigurării ordinii de drept pe parcursul desfăşurării evenimentelor publice dedicate 

sărbătorii „Hramul oraşului Chişinăului” (14.10.2019), Academia „Ştefan cel Mare” a 

format rezerva operativă formată din 90 angajaţi în bază de contract (ofiţeri, subofiţeri); 

- în conformitate cu ordinului MAI nr.520 din 06.09.2019 şi solicitării IGP al MAI 

nr.34/1998 din 18.10.2019 în scopul asigurării ordinii de drept în perioada electorală, a 

alegerilor locale generale şi alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019, 

Academia „Ştefan cel Mare” a delegat 73 angajaţi (ofiţeri/subofiţeri) dintre care 40 la IP 

Orhei şi 33 la IP Hînceşti la dispoziţia Inspectoratului General al Poliţiei; 

- conform ordinului MAI nr. 677 din 25.10.2019, în scopul asigurării ordinii de 

drept în perioada electorală, a turului doi de scrutin a alegerilor locale în unele 

circumscripţii electorale din 03 noiembrie 2019, Academia „Ştefan cel Mare” a asigurat 

rezerva operativă formată din angajaţi (ofiţeri, subofiţeri); 

- la 31 octombrie 2019  pe  teritoriul  Poligonul  de  tragere  „Dinamo”, au fost 

desfăşurate exerciţii comune (Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi CIPAL) în vederea 

testării şi eficientizării mecanismelor şi procedurilor de interacţiune între instituţiile de 

drept în timpul organizării şi realizării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinei 

publice. Din partea Academiei au participat 60 studenţi; 

-   în baza ordinului interministerial nr.793/1417/78 din 10.12.2019 în scopul 

verificării nivelului de pregătire a autorităţilor cu atribuţii în domeniul managementului 

situaţiilor de urgenţă excepţionale, creşterii capacităţilor de intervenţie şi dezvoltării 

cooperării interinstituţionale,  precum şi în temeiul art.4 al Legii 271 din 09 noiembrie 

1994, la data de 12.12.2019 s-a desfăşurat exerciţiul practic în timp real, neanunţat, de 

răspuns în cazul unei situaţii excepţionale produse în incinta clubului de noapte 

„AKTIV”. Din partea Academiei la exerciţiu au participa 220 studenţi; 

- în conformitate cu prevederile ordinului MAI nr.763 din 28.11.2019 „Cu privire 

la asigurarea ordinii şi securităţii publice pe parcursul sărbătorilor de iarnă                           

(15 decembrie 2019 – 20 ianuarie 2020 )”, Academia „Ştefan cel Mare” va pune la 

dispoziţia Inspectoratului General al Poliţiei în baza solicitării, numărul necesar de 

angajaţi (ofiţeri, subofiţeri); 

Activitatea administrativă şi de logistică 

Compartimentul logisticii Academiei asigură procesul de instruire universitar, 

precum şi alte instruiri decît cel universitar prin torente, săli de clasă, laboratoare 
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specializate, poligoane multifuncţionale, mijloace tehnice  şi alte bunuri folosite în 

procesul de instruire. 

Pe parcursul perioadei analizate de către subdiviziunile abilitate au fost organizate 

şi desfăşurate un şir de  măsuri îndreptate spre dezvoltarea şi perfecţionarea viabilităţii 

subdiviziunii, soluţionarea problemelor de asigurare neîntreruptă cu materiale, utilaj, 

avere şi inventar, materiale de construcţie şi altele, conform necesităţilor gospodăreşti, 

şi anume: 

 - a fost efectuată reparaţia capitală şi amenajate 2 săli de torent pentru ciclul I de 

studii (licenţă) cu capacitatea de 240 locuri; 

 - au fost instalate geamuri şi uşi din termoplan la blocul de studii, str. Sf. Vineri, 7 

şi la Poiligonul multifuncţional, str. Lermontov 12 „A” în sumă de 1 mln. 200 mii lei; 

 - au fost încheiate contracte cu agenţii economici pentru livrarea produselor 

alimentare pentru efectivul studenţesc; 

 - au fost închieate contracte cu agenţii economici pentru lucrările de reparaţie, 

spălare şi verificare a sistemelor de încălzire la blocurile de studii şi locative ale 

Academiei; 

- au fost încheiate contracte cu agenţii economici pentru reparaţia acoperişurilor la 

Poiligonul multifuncţional, str. Lermontov 12 „A” (500 000 lei) şi la Blocul 

administrativ şi de studii, str. Gh. Asachi, 21 (2 mln. 300 mii lei); 

- s-au asigurat lucrări logistice ale teritoriului pentru desfăşurarea Promoţiei 2019. 

- se efectuează reparaţii cosmetice în căminele studenţesti; 

- au fost închiate contracte pentru procurarea carburanţilor pentru automobilele de 

serviciu ale Academiei; 

- au fost reparate şi încadrate în procesul de educaţie a studenţilor 5 săli de clasă cu 

o capacitate de 120 de locuri, care au dotate cu echipament de instruire cu suportul 

Ambasadei SUA; 

- s-a efectuat reparaţia acoperişului blocului de studii al Academiei „Ştefan cel 

Mare” din strada Gh. Asachi, 21; 

- a fost stabilit necesarul de bunuri materiale moderne (paturi, saltele, frigidere, 

dulapuri metalice, maşini de spălat, maşini de uscat, fiere de călcat, mese de călcat)  

pentru crearea condiţiilor favorabile de trai a studenţilor; 

- a fost amenajat şi dat în exploatare terenul de fotbal din strada Sf. Vineri, 7 cu 

înveliş artificial conform noilor tehnologii (Notă: Pregătirea terenului a fost efectuată de 

către Academie, învelişul artificial a fost pus la dispoziţie  de către Federaţia Moldovei 

de Fotbal); 

 - a fost amenajat şi dat în exploatare  terenul de fotbal din strada Gh. Asachi,21 cu 

înveliş artificial conform noilor tehnologii (Notă: Pregătirea terenului a fost  efectuată 

de către Academie, învelişul artificial a fost asigurat de către Federaţia Moldovei de 

Fotbal); 
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 - a fost finisată reparaţia capitală a acoperişului de la blocul de studii din strada 

Lermontov 12 A; 

- au fost achiziţionate şi instalate  camere video de ultima generaţie pentru 

asigurarea supravegherii blocurilor de studii şi terenurilor  adiacente, întru eficientizarea  

pazei şi regimului de control-acces; 

- au fost efectuate reparaţii în vestiarele şi blocurile sanitare a sălii sportive 

amplasate pe strada Sf. Vineri, 7; 

- a fost reparată şi amenajată bucătăria studenţească din str. Sf. Vineri, 7; 

- la moment se efectuiază reparaţia capitală a căminului studenţesc, două etaje şi a 

edificiului punctului de control şi trecere din str. Gh. Asachi, 21. 

 

Acţiuni prioritare pentru redeschiderea Academiei 

în anul de studii 2020-2021 

Avînd în vedere starea de urgenţă în sănătate publică, în contextul epidimiologic de 

COVID-19, conducerea Acadmiei şi-a propus ca prioritate câteva acţiuni pentru 

redeschiderea instituţie în noul an de învăţământ: 

- Curăţenia generală şi/sau reparaţia capitală la necesitate a căminelor studenţeşti, 

deratizarea teritoriului şi dizenfecţia teritoriului, a spaţiului şi a suprafeţelor din 

blocurile administartive şi de studii, a utilajului şi a inventarului din instituţie; 

- Asigurarea condiţiilor de igienă în căminele studenţeşti, blocurile administrative 

şi de studii cu cantităţile de necesar de săpun, detergenţi, de dezinfectanţi, precum şi 

necesarul pentru regimul de termometrie; 

- Organizarea alimentaţiei studenţilor, în conformitate cu recomandările sanitaro-

epidemiologice; 

- Reamenajarea unor săli de clasă, în vederea organizării procesului educaţional cu 

respectarea normelor de securitate pe timp de pandemie; 

- Organizarea stagiilor de formare pentru cadrele didactice ce necesită instruire 

repetată, după nivelurile de competenţă, privind digitalizarea studiilor şi desfăşurarea 

procesului de formare profesională în mediul online; 

- Organizarea şi asigurarea studenţilor înmatriculaţi la studii şi cadrelor didactice 

care nu au  calculatoare sau nu dispun de acces la Internet cu tehnica necesară şi cu 

aplicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pentru desfăşuarea procesului 

educaţional; 

- Modalitatea organizării stagiilor de practică, cu respectarea recomandărilor 

actelor normative emise de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi cu respectarea 

măsurilor de sănătate publică; 

- Monitorizarea strictă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare online conform 

orarului aprobat şi din partea personalului didactic să se ducă o evidenţă strictă a 

prezenţei studenţilor la ore. 
 

 

Rector, 

doctor în drept, 

comisar principal        Dinu OSTAVCIUC 


