Instituția de învățământ
parteneră
Centrul de Instruire Continu în
Domeniul Electoral pe lângă
Comisia Electorală Centrală
https://www.cicde.md

Denumirea
Acordului/Memorandumului
de cooperare
Acord de colaborare între
Centrul de Instruire Continu în
Domeniul Electoral pe lângă
Comisia Electorală Centrală
şi Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova din 12
ianuarie 2021

Asociația Obștească „Ștefan cel
Mare și Sfânt”

Acord de parteneriat între
Academia „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne
și Asociația Obștească „ Ștefan
cel Mare și Sfânt”, din 26
februarie 2021

Asociația Obștească „Concordia
Proiecte Sociale”

Acord de parteneriat între
Academia „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne
și
Asociația
Obștească
„Concordia Proiecte Sociale”,
din 11 martie 2021 până la
11 martie 2024

Scopul/obiectivele de cooperare
- Colaborarea în domeniul pregătirii și desfășurării
programelor de studii, cursurilor specializate și activităților
comune în domeniul dreptului electoral, asigurării securității
și integrității procesului electoral, formării culturii
electorale;
- Coordonarea și organizarea activităților comune ca
seminare, conferințe științifico-practice, dezbateri etc.;
- Elaborarea și publicarea de materialele, lucrări științifice;
- Constituirea grupurilor comune de lucru pentru realizarea
activităților concrete în domeniul comun de colaborare;
- Promovarea voluntariatului în rândurile studenților prin
susținerea și acordarea asistenței persoanelor socialvulnerabile, persoanelor cu dizabilități, copiilor orfani,
pensionarilor, precum și altor categorii de persoane
defavorizate;
- Organizarea activităților ce vor aprofunda cunoștințele
despre istoria poporului și identitatea națională;
- Realizarea activităților educaționale prin prisma educației
moral-spirituale și militaro-patriotice;
- Dezvoltarea potențialului social-cultural și uman prin
elaborarea și realizarea proiectelor la nivel local și național;
- Promovarea voluntariatului prin implicarea studenților în
acțiuni de susținere a persoanelor din grupurile defavorizate;
- Promovarea implicării directe a părților în implementarea
proiectelor comune de interes local și național;
- Organizarea meselor rotunde, conferințe, ateliere și
seminare metodice cu implicarea cadrelor didactice din
cadrul Academiei și personalul Asociației Obștești
„Concordia. Proiecte Sociale”;

Asociația Obștească
(A.O.)„Institutul de Științe
Administrative din Republica
Molodova (ISAM)
http://www.isam.fd.md/

Centrul de Creație „Floarea
Soarelui”

Biblioteca municipală
„B.P.Haşdeu”, filiala „Ştefan cel
Mare”
http://www.hasdeu.md/

- Familiarizarea cadrelor didactice, precum și a studenților
despre activitatea Asociației Obștești „Concordia. Proiecte
Sociale”;
Protocol de colaborare între
- Dezvoltarea și consolidarea relațiilor de colaborare în
Asociația Obștească
domeniile educației și cercetării;
(A.O.)„Institutul de Științe
- Dezvoltarea proiectelor comune prin schimb reciproc de
Administrative din Republica
experiență și specialiști;
Molodova (ISAM) și Academia
- Organizarea activităților didactice și stagii de specializare;
„Ştefan cel Mare”
- Participarea la evenimentele științifice și proiectele de
a Ministerului Afacerilor Interne
cercetare internaționale organizate de partenerii străini ai
al Republicii Moldova din 14
Părților;
septembrie 2021.
- Participarea în comun la programe educaționale cu finanțare
din partea instituțiilor UE și a altor parteneri de dezvoltare;
- Susținerea specializării inteligente, prin concentrarea
resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță
economică și cu potențial credibil, prin parteneriate
eficiente, rezultate relevante și aplicabilitatea acestora.
Acord de colaborare între
- Promovarea valorilor naționale, culturii, artei, creației, păcii,
Centrul de Creație „Floarea
spiritului civic,drepturilor omului,prestigiului și imaginii
Soarelui” și Academia „Ştefan
serviciului polițienesc;
cel Mare”
- Oranizarea și participarea reprezentanților la activități
a Ministerului Afacerilor Interne
cultural-educative și patriotice comune ca: evenimente
al Republicii Moldova din 16
festive, concursuri, expoziții etc., cu caracter militaroseptembrie 2021.
patriotic și sportiv;
- Realizarea schimbului de experiență, instruirii și ghidării
tinerei generații în spiritul dragostei de țară, de cultură și
tradiții autohtone.
Protocol de colaborare între
- Contribuirea la realizarea obiectivelor de interes comun în
Biblioteca municpală
funcţie de resursele financire şi academice disponibile, în
„B.P.Haşdeu”, filiala „Ştefan cel
conformitate cu cele mai bune standarde şi practici
Mare” şi Academia „Ştefan cel
internaţionale existente, prin intermediul următoarelor
Mare”
iniţiative şi activităţi comune ca :

a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova din 17
septembrie 2020.

Administraţia
Naţională
Penitenciarilor
https://anp.gov.md

Judecătoria Chişinău
https://jc.instante.justice.md/

a Acord de colaborare între
Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
al Republicii Moldova
şi Administrația Națională a
Penitenciarelor
a Ministerului Justiţiei al
Republicii Moldova,
din 29 iulie 2020
Acord de colaborare între
Academia „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne şi
Judecătoria
Chişinău
mun.
Chişinău, din 06 iulie 2020

- Elaborarea şi realizarea programelor specializate privind
popularizarea valorilor naţionale, promovarea
patriotismului.
- Realizarea studiilor şi cercetărilor în domenile de interes
comun.
- Organizarea activităţilor academic şi ştiinţifice (conferinţe,
seminare, mese rotunde, ateliere,ore de lectură etc) în
domeniile de interes comun ş.a.
- Definirea relaţiilor şi stabilirea colaborării în domeniul
instruirii, perfecţionării şi calificării cadrelor didactice;
- 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.
- Efectuarea schimbului de experienţă şi metodică didactică
pentru formarea competenţelor şi aptitudinilor angajaţilor.
- Crearea unei oferte educaționale atractive pentru potențialii
studenți și a unui sistem de facilitare a accesului acestora la
educație de calitate, în parteneriat Academia „Ștefan cel
Mare” - Judecătoria Chișinău.
- Colaborarea are la bază două principii: unul de
accesibilizare și unul calitativ, vizând îmbunătățirea calității
programelor de studii, menit să faciliteze potențialilor
studenți accesul la educație;
- Constituirea, de către cele doua Părți, a unei oferte
educaționale clare, atrăgătoare pentru aceștia, care conduce
la obținerea unei calificări universitare în domeniul de
specializare Drept;
- Realizarea și evaluarea procesului de predare, învățare și
cercetare prin stabilirea obiectivelor, conținuturilor,
metodelor și activităților de proiectare.

Inspectoratul Național de Probațiune Acord de colaborare între - Eficientizarea activității de promovare a alternativelor de
al Ministerului Justiției (INP)
Academia „Ştefan cel Mare” a
detenție;
http://probatiune.gov.md/
Ministerului Afacerilor Interne
- Formarea viziunii similare în privința implementării
şi Inspectoratul Național de
măsurilor de resocializare și reintegrare;
Probațiune al Ministerului de - Schimbul de experiență, prin intermediul instrumentelor de
Justiţie (INP), din 03 iulie 2020
instruire și resurselor disponibile Părților;
- Schimbul de informație/ experiență în domeniu dreptului și
științelor penale, precum și în alte domenii de interes comun,
în condițiile legii;
- Organizarea şi desfăşurarea conferințelor, seminarelor,
întâlnirilor, vizitelor, meselor rotunde pentru discutarea
publicațiilor și programelor ;
- Sugestii de proiecte cu o ulterioară implementare a lor;
- Instruirea personalului prin schimb de experiență, fie în
cadrul Academiei sau INP;
- Asigurarea continuităţii și durabilităţii eforturilor întru
îmbunătățirea continuă a realizării scopului aplicării
măsurilor alternative detenției ;
- Inițierea și perfecționarea sistemului de aplicare a
alternativelor, în conformitate cu cele mai bune standarde şi
practici internaționale existente.
Asociația Obștească „Moștenitorii Acord de colaborare între - Eficientizarea activității științifice de cercetare, educație
lui Ștefan cel Mare”
Academia „Ştefan cel Mare” a
moral-spirituală și militaro-patriotică a tineretului ;
Ministerului Afacerilor Interne
- Educarea voluntariatului, înțelegerii profunde a istoriei
și
Asociația
Obștească
poporului, identității naționale în procesul de implementare
„Moștenitorii lui Ștefan cel
a educației patriotice ;
Mare”, din 02 iulie 2020
- Cultivarea unei atitudini respectuoase față de simbolurile
Republicii Moldova prin intermediul instrumentelor de
instruire şi resurselor disponibile Părților;
- Organizarea şi desfășurarea conferințelor, meselor rotunde,
seminarelor, întrunirilor, lecțiilor şi altor activități
consacrate sărbătorilor naționale, evenimentelor istorice şi

-

Asociația Obștească
„Femeia
pentru
Contemporană”
https://fscmd.org/

Acord de colaborare între Societatea Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne și Asociația Obștească
„Femeia
pentru
Societatea Contemporană”, din 24 iunie
2020
-

-

-

-

datelor comemorative;
Colaborarea în elaborarea, implementarea și realizarea
proiectelor la nivel local/național în scopul dezvoltării
potențialului social-economic şi uman ;
Susținerea și acordarea asistenței persoanelor social
vulnerabile, persoanelor cu dizabilități, a pensionarilor, a
copiilor orfani și a altor categorii de persoane defavorizate.
Contribuirea
la consolidarea şi sporirea cadrului
instituțional al rolului femeii în societate ;
Abilitarea drepturilor și oportunităților de a susține creșterea
potențialului feminin în domeniul profesional şi managerial ;
Prevenirea riscurilor violenței față de femei prin intermediul
sensibilizării opiniei publice, activităților de formare,
instruire şi pregătire profesională a
resurselor
corespunzătoare disponibile Părților;
Promovarea principiului egalității de şanse pentru femei şi
bărbați în instituțiile publice;
Consolidarea standardelor de prevenire a violenței în
familiei în vederea diminuării fenomenului în cadrul
procesului de instruire a colaboratorilor Academiei;
Conștientizarea condiției actuale a femeilor în societate a lor
cât și rolul pe care acestea pot şi trebuie să și-l atribuie în
dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova;
Organizarea și desfăşurarea sesiunilor/cursurilor de instruire
inițală/continuă pentru dezvoltarea capacităților profesionale
a angajaților Academiei și ale altor subdiviziuni MAI în
domeniul asigurării egalității de gen și a violenței în familie
față de femei;
Implicarea experților/formatorilor naționali şi internaționali
pe subiecte de interes în desfăşurarea sesiunilor de instruire
opționale pentru angajații Academiei, audienților și a altor
subdiviziuni MAI în domeniul asigurării egalității de gen și

Centrul
Național
(CNA)
https://www.cna.md/

Anticorupție Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
și Centrul Național Anticorupție,
din 18 iunie 2020
-

Centrul de Medicină Legală
(CML)
http://medicina-legala.md/ro/acasa/

Acord de parteneriat între Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
și Centrul de Medicină Legală (CML), din 09 octombrie 2017
-

Universitatea de Studii Politice și
Economice Europene „Constantin
Stere” din Chișinău (USPEE).
https://uspee.md/

Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
și Univeritatea de Studii Politice și
Economice
Europene
„Constantin Stere” (USPEE)
din Chișinău, din 29 martie 2016
-

a violenței în familie față de femei.
Consolidarea relațiilor reciproce de colaborare și schimb de
informații/experiență în domeniul anticorupție, dreptului și
științelor penale, precum și în alte domenii de interes comun,
în condițiile legii;
Organizarea de reuniuni științifico-practice axate pe
probleme de interes comun;
Organizarea activităților de instruire conform necesităților
de dezvoltare profesională de interes comun.
Cooperarea în domeniile dreptului şi ştiinţelor medicale;
Desfăşurarea studiilor şi cercetărilor commune la disciplina
“medicina legală” şi a unor aplicaţii practice;
Organizarea și desfăşurarea stagiului studenților Academiei
„Ştefan cel Mare” ai ciclurilor I, II, şi III de studii;
Participarea la manifestări ştiinţifice, mese rotunde,
conferinţe,sesiuni de comunicări ştiinţifice, expoziţii
desfăşurate în scopul perfecţionării profesionale în domeniul
medicinii legale;
Schimbul de bune practici/ informații ce prezintă interes
pentru ambele instituții.
Facilitarea și promovarea schimbului de experienţă în
domeniul academic și de cercetare științifică în domeniul
ştiințelor juridice, penale, economice şi socio- umane;
Promovarea şi dezvoltarea programelor de studii şi a
titlurilor comune la ciclurile I, II, III în contextul cooperării
internaționale,
asigurării
calității,
internaționalizării
programelor de studii și recunoașterii lor;
Promovarea schimbului de informații in domeniile de interes
comun, schimbului de materiale didactice, de experiență
academică, de personal didactic și științific precum și de
studenți, în funcție de resursele academice şi de mijloacele
financiare disponibile în conformitate cu standardele

-

Academia Militară a Forțelor Acord de colaborare între Armate „Alexandru cel Bun”
Academia „Ştefan cel Mare”
https://www.academy.army.md/
a Ministerului Afacerilor Interne
și Academia Militară a Forțelor
Armate “Alexandru cel Bun”,
din 27 aprilie 2015

-

-

-

Facultatea Istorie și Filosofie, Acord de colaborare între Universitatea de Stat din Moldova
Academia „Ştefan cel Mare”

europene specifice sistemului Bologna;
Dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare şi sprijinirea
reciprocă în vederea atragerii de fonduri pentru colaborare și
cercetare, în special fonduri de la Uniunea Europeană, în
domenii de interes comun;
Organizarea
și participarea, în limita posibilităților
financiare, la manifestări științifice și culturale comune
(conferințe, seminare, mese rotunde, etc).
Efectuarea schimbului sistematic de informație ştiințifică,
publicații, materiale didactice, bibliografie metodicoinstructivă, inovații în domeniul tehnologiilor informaționale
de instruire, planuri de studii etc;
Realizarea în comun a cercetărilor ştiințifice privind
problemele actuale ale apărării naționale (suveranitatea,
independența și unitatea statului, integritatea teritorială a
țării și democrația constituțională), activității de ocrotire a
ordinii de drept și alte activități didactico-metodice;
Organizarea, desfăşurarea și participarea reciprocă a
reprezentanților Părților la diverse conferințe, simpozioane,
seminare, mese rotunde, olimpiade și alte întruniri cu
caracter ştiințific;
Organizarea, desfășurarea și participarea reciprocă a
reprezentanților Părților la competiții, concursuri, expoziții
cu caracter militaro-patriotic și sportiv;
Colaborarea în vederea pregătirii în comun, precum şi
efectuarea schimbului de experiență prin cadrele didactice,
specialiştii în domeniu, studenți, masteranzi, doctoranzi,
desfăşurarea şedințelor teoretice și practice, delegarea
profesorilor și specialiştilor în instituțiile Părților pentru
pregătirea, perfecționarea, calificarea cadrelor.
Facilitarea şi promovarea schimbului de informaţii în
domeniul academic şi de cercetare ştiințifică în domeniul

a Ministerului Afacerilor Interne
istorie, filozofie, ştiințe juridice, penale, polițienești și socioși Facultatea Istorie și Filosofie,
umane ;
Universitatea de Stat din - Promovarea şi dezvoltarea programelor de studii și a
Moldova, din 28 mai 2014
titlurilor comune la ciclurile I, II, III în contextul cooperării
internaționale,
asigurării
calității,
internaționalizării
programelor de studii și recunoașterii lor;
- Promovarea schimbului schimbului de materiale didactice,
de experiență academică, de personal didactic şi ştiințific
precum și de studenți, în funcție de resursele academice şi de
mijloacele financiare disponibile, în conformitate cu
standardele europene specifice sistemului Bologna;
- Dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare şi sprijinirea
reciprocă în vederea atragerii de fonduri pentru colaborare şi
cercetare, în special fonduri de la Uniunea Europeană, în
domenii de interes comun;
- Organizarea și participarea Facultăţilor partenere în măsura
posibilităților financiare, la manifestări științifice și culturale
comune (conferințe, simpozioane, seminarii, mese rotunde
etc).
Serviciul de Stat de Arhivă al Acord de colaborare între - În anii 2014-2018, publicarea, documentelor referitoare la
Republicii Moldova
Academia „Ştefan cel Mare”
istoria Basarabiei, RSS Moldoveneşti şi a Republicii
http://arhiva.gov.md/
a Ministerului Afacerilor Interne
Moldova, păstrate în fondurile de Arhivă din Republica
și Serviciul de Stat de Arhivă al
Moldova, România, Ucraina şi Federația Rusă, lucrări
Republicii Moldova,
colective de sinteză, inclusiv şi monografii;
din 20 august 2013
- Participarea la elaborarea aparatului critic cu introducerea
indicelui de nume cât și tehnoredactarea documentelor
- Asigurarea
publicării volumelor de documente în
conformitate cu rigorile editorialistice moderne;
- Elaborarea şi publicarea lucrărilor cu caracter enciclopedic.
Asociația
Obștească
„Uniunea Memorandum de colaborare între - Fortificarea capacităților Poliției în răspunsul național la
pentru prevenirea HIV și Reducerea Academia „Ştefan cel Mare”
HIV și antidrog în Republica Moldova prin prisma
Riscurilor” (UORN)
a Ministerului Afacerilor Interne
respectării drepturilor persoanelor din grupurile cu risc
http://usm.md/

și Asociația Obștească
sporit de infectare cu HIV;
„Uniunea pentru prevenirea HIV - Stabilirea cadrului necesar cooperării între cele doua Părti,
și
Reducerea
Riscurilor”
cu asigurarea fundamentul juridic pentru desfășurarea
(UORN), din 20 februarie 2013
activităților comune;
- Implementarea Modulului de instruire „Reducerea riscurilor
și asistența grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV” în
cadrul curriculei universitare a Academiei „Ștefan cel Mare”
a Republicii Moldova sau introducerea temelor modulului în
disciplinele relevante din cadrul curriculei de studiu;
- Extinderea activităților de instruire a lucrătorilor Poliţiei prin
intermediul activităţilor realizate de formatori pregătiți;
- Stabilirea și promovarea unui mecanism de interacţiune și
colaborare între reprezentanţii organelor de poliție și a
societății civile active în domeniul reducerii riscurilor şi
asistența grupurilor cu risc sporit de infectare;
- Organizarea conferințelor, atelierelor de lucru, seminarelor
metodice și a meselor rotunde pe problemele ce preocupă
Părțile;
- Organizarea de către Părți a consultărilor și expertizelor
reciproce în scopul promovării drepturilor reprezentanţilor
grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV, realizării unui
schimb de experiență privind spectrul de activitate în
domeniul dat.
Reprezentanța în Moldova a Memorandum de colaborare între - Stabilirea cadrului necesar de cooperare dintre cele două
Fundației „Terre des hommes”, Academia „Ştefan cel Mare”
părți, respectând atribuțiile lor și asigurând baza legală
Lausanne-Elveția
a Ministerului Afacerilor Interne
pentru dezvoltarea activităților comune.
https://tdhși Reprezentanța în Moldova a - Dezvoltarea, introducerea și implementarea în curriculummoldova.md/index.php?l=ro
Fundației „Terre des hommes”,
ul și în modulele procesului de instruire în domeniul
Lausanne-Elveția,
protecției drepturilor minorilor;
din 24 decembrie 2012
- Schimbde experienţă în domeniul protecției drepturilor
minorilor și a bunelor practici privind munca cu minorii;
- Organizarea de conferințe, ateliere, seminare metodice și
http://uorn.md/

-

Muzeul Național de Arheologie şi Acord de parteneriat între Istorie a Moldovei
Academia „Ştefan cel Mare” a
https://www.nationalmuseum.md/ro/ Ministerului Afacerilor Interne şi Muzeul Național de Arheologie
şi Istorie a Moldovei,
din 20 noiembrie 2012
-

-

-

mese rotunde cu privire la problemele propuse de părți;
Organizarea de către părți a consultărilor și a expertizei
reciproce cu scopul de a promova drepturile copiilor;
Realizarea un schimb de experiențe cu privire la diverse
activități în domeniul respective cu încurajarea aplicării
celor mai bune practici în domeniul instruirii cu privire la
drepturile minorilor;
Consolidarea și optimizarea capacităților metodice și
logistice ale părților;
Organizarea
de consultări bilaterale atât la nivelul
funcționarilor, cât și la nivelul experților;
Pregătirea studenților din învățământul superior în spiritul
valorilor civice (morale) europene;
Cultivarea respectului față de patrimoniul cultural național și
universal prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți
către muzeu şi accesul la valorile fundamentale culturale;
Transformarea patrimoniului cultural istoric în instrument
pedagogic, în vederea completării cunoștințelor și abilităţilor
acumulate de studenți în Academie;
Realizarea în comun a unor activități de formare/
perfecționare a studenților;
Crearea mediului favorabil în care studenții să-şi manifeste
şi dezvolte inteligența și creativitatea, să-și cultive gustul
estetic; Oferirea unor metode alternative de petrecere a
timpului liber pentru tineri;
Vizite de familiarizare a studenților cu muzeul;
Cicluri de lecții muzeale tematice (vizite interactive);
Dezbateri, mese rotunde, simpozioane; vizionarea de filme
documentare şi istorice;
Întâlniri cu personalități istorice, culturale, artistice;
Proiecte expoziționale, manifestări culturale, consiliere pe
probleme de specialitate, schimburi de lucrări științifice, de

-

Institutul de Filozofie, Sociologie și
Științe Politice al Academiei de
Ştiințe a Moldovei
http://icjp.asm.md/

Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
și Institutul de Filozofie,
Sociologie și Științe Politice al Academiei de Ştiințe a Moldovei,
din 10 octombrie 2007
-

Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Acord de colaborare între Academiei de Ştiințe a Moldovei
Academia „Ştefan cel Mare”
http://www.history.asm.md/
a Ministerului Afacerilor Interne
și Institutul de Istorie, Stat şi
Drept al Academiei de Ştiințe a Moldovei, din 10 octombrie 2007
-

-

publicații periodice științifice şi de material promoțional;
Efectuarea schimbului de informații privind cerințele și
necesitățile curriculare și corelarea acestora cu programul
educațional muzeal;
Realizarea în comun de acțiuni cultural-educative menite să
cultive ataşamentul tinerilor față de patrimoniul cultural și
sentimentul de apartenență comună la valorile țării.
Efectuarea unui schimb sistematic de informații științifice,
publicații juridice, materiale didactice, literatură metodicoinstructivă în vederca promovării și consolidării valorilor
general-umane;
Realizarea în comun a cercetărilor ştiințifice privind
fenomenele negative din societatea autohtonă: corupția,
crima organizată, traficul de ființe umane;
Elaborarea în comun a lucrărilor științifice și altor publicații
privind edificarea statului de drept şi promovarea valorilor
democrației;
Organizarea și desfăşurarea în comun a conferințelor,
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde.
Efectuarea unui schimb sistematic de informații științifice,
publicații juridice, materiale didactice, literatură metodico
instructivă, inovații în domeniul tehnologiilor informaționale
de instruire, planuri de învățămînt etc;
Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind
probleme actuale ale activității de ocrotire a ordinii de drept
şi alte activități didactico – metodice;
Elaborarea în comun a materialelor didactice, lucrărilor
ştiințifice şi altor publicați cu caracter ştiințifico metodic,
recenzarea programelor de instruire, a literaturii didactice, a
publicațiilor și monografiilor;
Oferirea posibilităților de a publica materiale științifice în
edițiile ştiințifice ale Părților;

Institutul Patrimoniului Cultural al Acord de colaborare între
Academiei de Ştiințe a Moldovei
Academia „Ştefan cel Mare”
http://patrimoniu.asm.md/
a Ministerului Afacerilor Interne
și
Institutul
Patrimoniului
Cultural al Academiei de Ştiințe
a Moldovei, din 10 octombrie
2007

Academia de Studii Economice
din Moldova
https://ase.md/

Acord de colaborare între
Academia „Ştefan cel Mare”
a Ministerului Afacerilor Interne
și
Academia
de
Studii
Economice din Moldova,
din 21 iunie 2007

- Organizarea și desfăşurarea a conferințelor comune,
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde cu caracter
ştiințific.
- Efectuarea unui schimb sistematic de informații ştiințifice,
publicații juridice, materiale didactice, literatură metodico
instructivă, inovații în domeniul protecției patrimoniului
cultural etc;
- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind
probleme actuale ale activității de ocrotire a patrimoniului
cultural;
- Elaborarea în comun a lucrărilor ştiințifice și altor publicații
privind popularizarea și monitorizarea patrimoniului cultural
în plan național și international;
- Oferirea posibilităților de a publica materiale științifice în
edițiile ştiințifice ale Părților;
- Organizarea și desfăşurarea în comun a conferințelor,
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, olimpiadelor
şi a altor întruniri cu caracter științific;
- Participarea în comun la proiecte-granturi declarate în țară şi
în afara ei.
- Efectuarea unui schimb sistematic de informații științifice,
publicații juridice, materiale didactice, literatură metodicoinstructivă, inovații în domeniul tehnologiilor informaționale
de instruire, planuri de învățământ, etc;
- Elaborarea în comun a materialelor didactice, lucrărilor
ştiințifice și altor publicații cu caracter ştiințifico-metodic,
recenzarea programelor de instruire, a literaturii didactice, a
publicațiilor şi monografiilor;
- Oferirea posibilităților de a publica materiale științifice în
edițiile ştiințifice ale Părților;
- Organizarea și desfăşurarea în comun a conferințelor,
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, olimpiadelor

-

Universitatea Liberă Internațională Acord de colaborare între din Republica Moldova
Academia „Ştefan cel Mare”
https://ulim.md/
a Ministerului Afacerilor Interne
și
Universitatea
Liberă
Internațională din Republica Moldova, din 01 iunie 2007
-

-

-

-

Institutul Național de Educație Acord de colaborare între Fizică și Sport din Republica Academia „Ştefan cel Mare”
Moldova
a Ministerului Afacerilor Interne https://www.usefs.md/
și Institutul Național de Educație

şi a altor întruniri cu caracter ştiințific;
Vizitarea reciprocă a instituțiilor Părților de către
reprezentanți ai corpului științifico-didactic, studenţi cu
scopul de a face cunoştință cu organizarea procesului de
învățământ.
Efectuarea unui schimb sistematic de informații științifice,
publicații juridice, materiale didactice, literatură metodicoinstructivă, inovații în domeniul tehnologiilor informaționale
de instruire, planuri de învățămînt etc;
Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind
probleme actuale ale activității de ocrotire a ordinii de drept
şi alte activități didactico-metodice;
Elaborarea în comun a materialelor didactice, lucrărilor
ştiințifice altor publicații cu caracter ştiințifico- metodic,
recenzarea programelor de instruire, a literaturii didactice, a
publicațiilor și monografiilor;
Oferirea posibilităților de a publica materiale științifice în
edițiile ştiințifice ale Părților;
Organizarea și desfăşurarea conferințelor în comun,
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, olimpiadelor
şi a altor întruniri cu caracter ştiințific;
Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi și doctoranzi,
trimiterea profesorilor și specialiştilor, pentru pregătirea,
perfecționarea calificarea cadrelor și ținerea de lecții;
Vizitarea reciprocă a instituțiilor părților de către
reprezentanți ai corpului științifico- didactic, studenţi, cu
scopul de a face cunoștință cu organizarea procesului de
învățămînt.
Colaborarea și schimbul de experiență în cadrul activității
instructiv – educative;
Colaborarea bilaterală în problemele perfecționării
măiestriei pedagogico-sportive a studenților ce se vor realiza

Fizică și Sport din Republica
Moldova, din 27 aprilie 2005
-

-

-

-

prin elaborarea sau modificarea programelor, cursurilor de
lecții teoretice și practice;
Realizarea în comun acord a unor cicluri de prelegeri, lecții
practico-metodice cu studenții în domeniul educației fizice
de către cadrele didactice ale celor două instituții de
învățămînt superior;
Vizite reciproce ale cadrelor didactice în scopul studierii şi
răspîndirii experienței înaintate în metodologia de predare şi
pregătire a specialiştilor de înaltă calificare, în conformitate
cu noile tehnologii educaționale;
Stagii de perfecționare pentru cadrele didactice și studenți,
colaborarea în organizarea activităților studențești;
Organizarea în comun a olimpiadelor şi conferințelor
ştiințifice studențești;
Desfăşurarea unor competiții la diferite genuri de sport între
studenți;
Realizarea unor cantonamente comune a sportivilor de
performanță;
Colaborarea în domeniul cercetărilor științifice, stabilirea
unor teme comune de cercetare ştiințifică în domeniul
perfecționării educației fizice, sportului de performanță și
pregătirii cadrelor didactice;
Schimb periodic de cadre didactice şi specialişti în domeniul
de interes comun, în vederea susținerii unor prelegeri, lecții
practice şi conferințe.

