
Țara/ 

Comunitatea 

Instituția de 

învățământ parteneră 

Acord/memorandum de cooperare Scopuri/obiective de cooperare 

Austria Academia de Securitate 

a Ministerului Federal 

al Austriei din or. Viena 

(SIAK) 
www.bmi.gv.at 

Parteneriat de colaborare  

din 28 noiembrie 2013 

 

- Schimb de personal academic care va participa la 

activitățile organizate de partea gazdă care au o 

experiență în procesul educațional și efectuează 

cercetări științifice în domeniul polițienesc  ținând cont 
de problemele actuale  privind prevenirea infracțiunilor 

și asigurarea securității interne; 

-Participarea la organizarea, planificarea și 

desfășurarea comună a diferitelor conferințe, 

simpozioane, întâlniri, discuții, prelegeri și traininguri 

pe teme specifice; 
- Schimb de informații științifice și metodologice, 

materiale educaționale și didactice. 

Armenia Academia de Poliţie 

(Complexul 

Educaţional al Poliţiei) 
din or. Erevan 

www.edupolice.am 

Acord de colaborare  

din 19 aprilie 2018 

 

- Schimb de experiență în formarea și recalificarea 

personalului; 

- Publicarea monografiilor științifice, manualelor 
educaționale și didactice comune, colecții de lucrări 

științifice, articole; 

- Dezvoltarea proiectelor științifice și educaţionale; 

- Efectuarea cercetărilor  ştiinţifice de interes comun. 

Azerbaidjan Academia de Poliţie a 
MAI al Republicii 

Azerbaidjan din  

or. Bacu 

www.pa.edu.az 

Acord de colaborare  
din 4 ianuarie 2007 

 

- Cooperarea în domeniul formării profesionale, 
domeniul dreptului și securităţii publice; 

- Schimb de informații științifice și metodologice, 

materialelor educaționale și didactice; 

- Organizarea conferințelor, simpozioanelor și 

seminarelor bilaterale și multilaterale; 

- Schimb de experiență cu privire la metodele și 
formele de pregătire profesională a studenților;   

-  Organizarea  evenimentelor comune cu caracter 

educațional, științific, cultural și sportiv. 

CSI Instituţiile de Protocol de colaborare din 11 - Obiectivul principal al Asociației este îmbunătățirea 

http://www.bmi.gv.at/
http://www.edupolice.am/
http://www.pa.edu.az/


învăţămînt superior ale 
MAI/poliţie din statele 

membre CSI 

https://a.мвд.рф 

septembrie 2009, or. Moscova 
 

calității pregătirii, recalificării și formării avansate a 
conducerii miliției (poliției) din statele membre CSI; 

- Asociația oferă instruire pentru conducerea  

MAI/poliției din statele membre CSI; 

- Promovarea,  dezvoltarea și coordonarea relațiilor 

dintre instituțiile de învățământ superior ale MAI în 

baza standardelor democratice moderne de gestionare, 
a programelor și inițiativelor convenite în domeniul 

aplicării legii; 

- Promovarea activităților educaționale ale membrilor 

Asociației prin schimbul de experiență reciprocă în 

formarea personalului, familiarizarea cu noile 

tehnologii informaționale, elaborarea materialelor 
didactice comune; 

- Includerea unor experți calificați și profesori ai 

universităților care sunt membri ai Asociației, precum 

și prin organizarea de întâlniri metodologice; 

- Dezvoltarea comună a programelor unificate și a 

programelor educaționale;  
- Membrii asociației își păstrează independența juridică 

și economică. 

Federația 

Rusă 

Institutul juridic al 

Ministerului Afacerilor 

Interne al Federaţiei 
Ruse din or. Ufa 

https://уюи.мвд.рф 

Protocol de colaborare din  

22 februarie 2021 

 

Obiectivele prezentului protocol sunt următoarele: 

- schimb reciproc în domeniul educaţiei şi ştiinţei, 

selectarea profesională şi intruirea cadrelor 
pentru structurile MAI; 

- desfăşurarea în comun a cercetărilor ştiinţifice în 

domenii de interes comun; 

- editarea în comun a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice; 

- elaborarea materialelor instructive-metodologice.  

Academia MAI a 

Federaţiei Ruse din 

Protocol de colaborare din 13 

ianuarie 2021 

Obiectivele prezentului protocol sunt următoarele: 

- schimb reciproc în domeniul educaţiei şi ştiinţei, 

https://a.мвд.рф/
https://уюи.мвд.рф/


Volgograd 
https://xn--80ad.xn--

b1aew.xn--p1ai/ 

selectarea profesională şi instruirea cadrelor 
pentru structurile MAI; 

- desfăşurarea în comun a cercetărilor ştiinţifice în 

domenii de interes comun; 

- editarea în comun a rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice; 

- elaborarea materialelor instructive-metodologice. 

Universitatea MAI al 

Federaţiei Ruse din  

or. Krasnodar 

krdu.mvd.ru 

Protocol de colaborare 

din 12 februarie 2020 

 

- Cooperarea părților în domeniul activităților 

educaționale și științifice; 

- Desfășurarea cercetărilor științifice comune pe 

subiecte de interes comun; 

- Publicarea  lucrărilor științifice și didactico-metodice 
în ediţiile părţilor; 

-Organizarea  conferințelor, seminarelor, meselor 

rotunde; 

- Dezvoltarea profesională a personalului, părțile pot 

face schimb de studenți /masteranzi/ doctoranzi; 

- Schimb de publicații științifice, educaționale și 
metodologice; 

- Programe de instruire, materiale informative privind 

direcțiile și rezultatele activităților lor, programe pentru 

prezentarea disciplinelor academice. 

Institutul Penitenciar al 
Serviciului Federal din 

or. Permi, Federaţia 

Rusă 

http://pi.fsin.gov.ru/inde

x.php 

Acord de colaborare 
din 26 decembrie 2019 

 

- Schimb de programe de învățământ și programe de 
instruire, manuale și ajutoare didactice, materiale 

informative privind direcțiile și rezultatele activităților;  

- Efectuarea de cercetări comune pe teme de interes 

reciproc convenite anterior; 

- Organizarea comună de forumuri științifice și practice 

științifice pe problemele  actuale ale aplicării legii; 
-  Efectuarea schimbului de studenți, delegarea cadrelor 

didactice, angajați, la instituțiile de învățământ ale 

participanților pentru instruire, recalificare, formare 

https://krdu.mvd.ru/
http://pi.fsin.gov.ru/index.php
http://pi.fsin.gov.ru/index.php


avansată a personalului, admitere la formarea 
angajaților participanților, inclusiv cursuri de scurtă 

durată, studii postuniversitare și studii doctorale; 

- Organizarea competițiilor sportive între participanți. 

Institutul de cercetări 

ştiinţifice al MAI al 
Federaţiei Ruse din  

or. Moscova  

https:/внии.мвд.рф 

Protocol de cooperare 

din 22 martie 2013 
 

- Cooperarea  în desfășurarea cercetărilor penale, 

procesual-penale, criminologice, administrative, 
investigaţii operative; 

-  Dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de 

interes comun; 

- Schimbul de informații; 

- Cooperarea reciproc avantajoasă în domeniul 

educației și științei; 
-Efectuarea de consultări științifice, revizuirea 

lucrărilor științifice și altor materiale didactice. 

Institutul Juridic al MAI 

al Federaţiei Ruse din 

or. Voronej 
ви.мвд.рф 

Acord de colaborare 

din 28 ianuarie 2010 

 

- Cooperarea părților în domeniul activităților 

educaționale și științifice; 

- Desfășurarea cercetărilor științifice comune pe 
subiecte de interes comun; 

- Publicarea  lucrărilor științifice și didactico-metodice 

în ediţiile părţilor; 

-Organizarea  conferințelor, seminarelor, meselor 

rotunde; 

- Dezvoltarea profesională a personalului, părțile pot 
face schimb de studenți /masteranzi/ doctoranzi; 

- Schimb de publicații științifice, educaționale și 

metodologice; 

-Schimb de programe de instruire, materiale 

informative privind direcțiile și rezultatele activităților. 

Institutul Juridic al MAI 

al Federaţiei Ruse din 

or. Oreol 

 Acord de colaborare  

din 5 ianuarie 2005 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

https://внии.мвд.рф/
https://внии.мвд.рф/
https://ви.мвд.рф/
https://ви.мвд.рф/


орюи.мвд.рф tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 
învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept şi ale activității didactico-metodice; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 
științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 

a literaturii didactice, publicațiilor şi monografiilor; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor  

pentru pregătirea, perfecționarea, calificarea și ținerea 

de lecții. 

Universitatea MAI al 

Federaţiei Ruse din or. 

Sankt – Peterburg 

www.univermvd.ru 

Acord de colaborare  

din 7 februarie 2003 

 

- Organizarea de comun acord activităţilor  privind 

trimiterea  studenților, masteranzilor, doctoranzilor, 

profesorilor şi specialiştilor la cursuri de scurtă durată, 

pentru studierea experienței în activitatea de instruire și 

științifică; 
- Organizarea şi participarea la conferințe ştiințifice, 

simpozioane și seminare, consacrate problemelor 

actuale ale organelor de drept; 

- Asigurarea și realizarea activităților științifice de 

cercetare;  

- Schimb de programe de învățământ și programe de 
instruire, manuale și materiale didactice; 

- Efectuarea cercetărilor  ştiinţifice comune pe subiecte 

convenite anterior de interes reciproc. 

Academia de Dirijare a 

MAI al Federaţiei Ruse 
din or. Moscova 

www.apu.fsin.su 

Protocol de colaborare 

din 18 septembrie 2003 
 

- Schimb de programe de învățământ și programe de 

instruire, manuale și materiale didactice; 
- Efectuarea cercetărilor  ştiinţifice comune pe un 

subiect convenit anterior de interes reciproc; 

-Organizarea comună de conferințe și seminare pe 

https://орюи.мвд.рф/
http://www.univermvd.ru/
http://www.apu.fsin.su/


probleme de actualitate ale organelor de drept; 
- Schimb de studenți, trimiterea cadrelor didactice de 

specialitate, personalului la instruire, recalificare și 

formare continuă, la cursuri de scurtă durată, la studii 

postuniversitare și studii doctorale; 

- Organizarea şi participarea la competiții cultural-

sportive. 

Academia MAI al 

Federaţiei Ruse din  

or. Omsk 

www.omamvd.ru 

Acord de colaborare  

din 29 septembrie 2001 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 
- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept şi alte activități didactico-metodice; 

- Oferirea posibilităților de a publica materialele 

științifice în edițiile ştiințifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor 

pentru pregătirea, perfecționarea, calificarea și ținerea 

de lecții. 

Georgia Academia MAI din 

Georgia, or. Tbilisi 

policeacademy.gov.ge 

Memorandum de înţelegere  

din 2 iunie 2016 

 

- Implementarea proiectelor în sfera programelor de 

studiu, precum și a programelor de formare 

profesională bazate pe interes reciproc; 

- Organizarea programelor de schimb și a vizitelor de 

studii  pentru studenți / personalul de instruire în 
domeniul organelor de drept; 

- Împărtășirea informațiilor cu privire la cursuri și 

metode de predare; 

http://www.omamvd.ru/
http://policeacademy.gov.ge/


- Colaborarea în cercetarea științifică și în domeniul 
aplicării legii; 

- Organizarea de comun întrevederilor, prelegerilor, 

trainingurilor, atelierilor și conferințe; 

- Împărtășirea de experiență și informații pentru a 

îmbunătăți procesul și metodologia de predare; 

- Schimb de  rezultate a cercetărilor științifice și a 
materialelor didactice din domeniul polițienesc; 

- Organizarea şi participarea la competiții sportive și 

evenimente culturale. 

Germania Facultatea Ştiinţe ale 

Transportului şi 
Psihologia Traficului 

rutier a Universităţii de 

Poliţie (Academiei de 

Dirijare) din or. 

Münster, Germania 

www.dhpol.de 

Acord de colaborare 

din 6 iulie 2018 
 

- Realizarea  cursurilor de formare, ateliere, programe 

de schimb și vizite de studiu atât pentru personalul 
academic, cât și pentru studenți cu scopul de a 

împărtăși cunoștințe; 

- Dezvoltarea proiectelor de cercetare științifică în 

domeniul polițienesc, luând în considerare problemele 

actuale privind prevenirea accidentelor de circulație și 

asigurarea securității; 
- Organizarea și participarea în conformitate cu 

resursele disponibile, la activitățile științifice și 

culturale academice comune (conferințe, simpozioane, 

întrevederi, seminare, mese rotunde, etc.); 

- Promovarea schimbului de materiale didactice, 

literatură relevantă, reviste și cărți, publicații științifice. 

Fundaţia „Hanns 

Seidel”, Bavaria din or. 

Munchen 

www.hss.de 

Acord de colaborare  

din 23 martie 2004 

 

- Colaborarea  în domeniul instruirii, perfecționării 

cadrelor, conlucrarea în activitatea ştiințifică, 

editorială; 

- Efectuarea de către studenţii Academiei a stagierii 

(practicii) în organele afacerilor interne ale Bavariei; 
- Pregătirea şi recalificarea cadrelor ştiințifico-didactice 

pentru ținerea prelegerilor, seminarelor și a lecțiilor 

practice; 

https://www.dhpol.de/
http://www.hss.de/


- Efectuarea în comun a cercetărilor ştiințifice privind 
problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept; 

- Organizarea în comun a conferințelor științifice, 

simpozioanelor, seminarelor,  meselor rotunde. 

Kazakhstan Academia Organelor de 
Drept pe lîngă 

Procuratura Generală 

din Republica 

Kazakhstan 

www.academy-gp.kz 

Memorandum de colaborare 
din 6 martie 2018 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 
științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 
de drept şi alte activități didactico-metodice; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico- metodic, recenzarea programelor de 

instruire, a literaturii didactice, publicațiilor şi 

monografiilor; 
- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor şi altor întruniri cu caracter științific; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor 

pentru pregătirea, perfecționarea, calificarea și ținerea 
de lecții. 

Academia „Makan 

Esbulatov” a MAI al 

Republicii Kazakhstan, 

or. Almata 
www.mvd.gov.kz 

Acord de colaborare din 

24 noiembrie 2017 

 

- Cooperarea în domeniul educaţional; 

- Schimb de experiență în organizarea și desfășurarea 

procesului educaţional; 

- Schimb de specialiști pentru a studia experiența 
rezolvării problemelor celor mai stringente ale 

organelor de drept, aplicarea legislației, asigurarea 

statului de drept și ordinii publice, precum și 

https://academy-gp.kz/
http://mvd.gov.kz/


prevenirea și combaterea infracțiunilor; 
- Oferirea posibilităților de a publica materialele 

științifice în edițiile ştiințifice; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept şi ale activității didactico-metodice. 

Lituania 

 

Şcoala de poliţie  

https://lpm.policija.lrv.lt 

Declaraţie de colaborare din 23 

martie 2021 

 

Obiectivele declaraţiei, exprimate de către ambele 

părţi, sunt următoarele: 

- implementarea de proiecte în domeniul 

schimbului de personal dintre părţi, în scopul 

preluării bunelor practici; 

- îmbunătăţirea procesului de instruire; 
- dezvoltarea metodologiei de instruire.  

Letonia Colegiul de Poliţie de 

Stat al Republicii 

Letonia din or. Riga 

http://www.policijas.kol
edza.gov.lv/lv/sakums 

Acord de colaborare 

 din 5 iunie 2018 

 

- Promovarea, cooperarea în domeniul cercetării, 

instruirii pentru a spori calitatea activități profesionale; 

-Schimb de lectori și studenți  precum și organizarea  

activităților culturale și sportive comune; 
- Cooperarea în domeniul activităților profesionale ale 

polițiștilor și schimbul de informații; 

-  Contribuirea la îmbunătățirea calității muncii poliției 

și organizarea activităților de îmbunătățire științifică și 

metodologică ale polițiștilor prin intermediul 

schimbului regulat de experiență practică și academică; 
 - Schimb de programe de învățământ și programe de 

instruire, manuale și materiale didactice; 

- Efectuarea cercetărilor  ştiinţifice pe subiecte de 

interes comun. 

Polonia Academia Superioară 
de Poliţie din Szczytno, 

Polonia 

www.wspol.edu.pl 

Acord de colaborare  
din 18 august 2015 

 

- Schimb de experiență în domeniul științei; 
-Schimb de cadre științifico- didactice cu privire la 

efectuarea activităților științifice, aprofundarea 

experienței din cadrul organizării procesului de 

învățământ și științific în domeniul protecției judiciare; 

https://lpm.policija.lrv.lt/
http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums
http://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/sakums
http://www.wspol.edu.pl/


- Cooperarea în domeniul managementului cu privire la 
aspectele actuale, combaterea delictelor şi asigurarea 

securității interne; 

- Ajutorul reciproc cu privire la pregătirea și 

perfecționarea profesională a cadrelor științifico-

didactice, didactice, personalului; 

- Schimb de studenţi/personal academic pentru 
realizarea stagiilor ştiințifice și profesionale; 

- Editarea și schimbul reciproc de manuale, literatură 

de formare şi metodică, materiale științifice. 

Qatar Colegiul de Poliţie din 

Statul Qatar 
www.moi.gov.qa 

Memorandum de înţelegere  

din 23 ianuarie 2020 
 

- Schimb de vizite, experiență și personal responsabil 

în domeniile de formare academică; 
-Eforturi comune pentru îmbunătățirea cercetării,  

proiecte de interes reciproc; 

-Cooperarea în organizarea programelor și activităților 

de instruire și educație; 

- Schimb de studenţi/personal academic pentru 

realizarea stagiilor ştiințifice și profesionale; 
- Colaborarea cu privire la pregătirea și perfecționarea 

profesională a cadrelor științifico-didactice, didactice, 

personalului pentru burse, programe, cursuri și alte 

activități în domenii de interes reciproc. 

Republica 
Belarus 

Institutul MAI al 
Republicii Belarus din 

or. Moghileov 

www.institutemvd.by 

Protocol de cooperare 
din 30 martie 2017 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 
științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ 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 și altor publicații cu caracter 

http://www.moi.gov.qa/
http://www.institutemvd.by/


științifico- metodic, recenzarea programelor de 
instruire, literaturii didactice, publicațiilor şi 

monografiilor; 

- Oferirea posibilităților de a publica materialele 

științifice în edițiile ştiințifice; 

Academia MAI al 
Republicii Belarus din 

or. Minsk 

www.academy.mia.by 

Protocol de colaborare 
din 18 septembrie 2003 

 

- Efectuarea schimburilor  sistematice de informații 
științifice, publicații juridice, materialelor didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 
de drept şi alte activități didactico-metodice; 

- Oferirea posibilităților de a publica materialele 

științifice în edițiile ştiințifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor şi a altor întruniri cu caracter științific; 
- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi. 

România Universitatea ,,Dunărea 

de Jos” din Galaţi 

https://www.ugal.ro  

Protocol de colaborare din  

20 mai 2021 

 

Dezvoltarea  colaborării şi consolidarea legăturilor în 

domeniile educaţiei, cecetării şi inovării, al comunicării 

şi al implementării realizărilor ştiinţifice în domeniile 
de interes comun, în condiţii reciproc avantajoase; 

Universitatea „Spiru 

Haret” din București 

https://sjpa-

b.spiruharet.ro/  
 

Memorandum de cooperare 

din 08 octombrie 2021 

- Colaborări în domeniile educaţiei, cecetării şi 

inovării, al comunicării şi al implementării 

realizărilor ştiinţifice în domeniile de interes comun, 

în condiţii reciproc avantajoase; 
- Organizarea de mobilităţi academice care să permită 

schimbul de experienţă atât pentru corpul academic 

şi pentru personalul auxiliar din cele două instituţii, 

cât şi pentru studenţi. 

http://www.academy.mia.by/
https://www.ugal.ro/
https://sjpa-b.spiruharet.ro/
https://sjpa-b.spiruharet.ro/


- Susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetare prin 
internaţionalizarea activităţilor şi creşterea 

vizibilităţii, respectiv prin stabilirea de parteneriate 

în domenii strategice; 

- Recunoaşterea reciprocă a creditelor transferabile 

conform prevederilor Procesului Bologna. 

 Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava 

Acord de cooperare 

 din 02 noiembrie 2021 

- Dezvoltarea unor proiecte comune şi valorificarea 

potenţialului de cercetare şi inovare; 

- Organizarea de mobilităţi academice care să permită 

schimbul de experienţă atât pentru corpul academic 

şi pentru personalul auxiliar din cele două instituţii, 

cât şi pentru studenţi; 
- Convergenţa contactelor internaţionale reciproc 

avantajoase în toate domeniile cercetării şi inovării şi 

promovarea includerii Partenerilor în proiecte şi 

programe internaţionale proprii; 

- Înlesnirea accesului cercetătorilor, conform 

legislaţiei în vigoare, în bibliotecile, arhivele, 
laboratoarele, centrele şi la instalaţiile moderne din 

dotarea Partenerilor, pentru efectuarea în comun a 

cercetărilor ştiinţifice şi crearea unui mediu 

stimulativ pentru cercetarea fundamentală şi 

aplicativă; 

- Direcţionarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi 
inovare în acord cu nevoile societăţii, pentru a 

răspunde unor teme legate de provocările globale, de 

importanţă naţională şi internaţională. 

 Universitatea 

,,Bioterra” din 
Bucureşti 

https://bioterra.ro/  

 

Protocol de colaborare din 

8 decembrie 2020 
 

Dezvoltarea  colaborării şi consolidării legăturilor în 

domeniile educaţiei, cercetării şi inovării, al 
comunicării şi al implementării realizărilor ştiinţifice în 

domeniile de interes comun, în condiţii reciproc 

avantajoase, dar şi a intereselor specific ce vor rezulta 

https://bioterra.ro/


din implementarea prezentului protocol. 

 Facultatea de Drept din 

Cluj Napoca a 

Universităţii Creştine 

“Dimitrie Cantemir” 

din mun. Bucureşti 
https://www.ucdc.ro/ist

oric-ucdc.php 

 

Protocol de colaborare 

din 26 iunie 2019 

 

- Promovarea și  dezvoltarea programelor de studii şi a 

titlurilor comune la ciclurile 1, II, III în contextul 

cooperării internaționale, asigurării calităţii, 

internaționalizării programelor de studii și recunoaşterii 

lor; 
- Stabilirea raporturilor de colaborare în domeniul 

ştiințific; 

-Dezvoltarea în comun a proiectelor de cercetare 

ştiințifică; 

-Organizarea activităților comune în domeniul 

cercetării științifice-sesiuni de comunicări științifice, 
simpozioane, conferințe, mese rotunde, dezbateri 

publice; 

-Facilitarea reciprocă a accesului cadrelor didactice şi 

cercetătorilor la resursele informaționale (biblioteci); 

-Editarea în comun de volume care să conțină 

rezultatele cercetărilor ştiințifice (monografii, culegeri 
de studii, etc). 

 Academia de poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” 

a MAI 

www.academiadepolitie
.ro 

Acord de colaborare  

din 03 iunie 2011 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 
învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale în domeniul poliţienesc; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 
literaturii didactice, publicațiilor şi monografiilor; 

- Oferirea posibilităților de a publica materiale 

științifice; 

https://www.ucdc.ro/istoric-ucdc.php
https://www.ucdc.ro/istoric-ucdc.php
http://www.academiadepolitie.ro/
http://www.academiadepolitie.ro/


- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor  

pentru pregătirea, perfecționarea, calificarea și ținerea 

de lecții; 

- Elaborarea şi implementarea în comun a proiectelor 
de cercetare ştiințifică sau instituționale finanțate de 

fonduri europene sau cu alte fonduri ce au surse 

transparente și legale. 

Spania Universitatea Publică 

din or. Pamplona, 
Spania 

www.unavarra.es 

Acord de colaborare 

 din 25 octombrie 2016 
 

- Dezvoltarea proiectelor elaborate în comun cu 

caracter academic, științific și educațional; 
- Dezvoltarea proiectelor comune de cercetare și sprijin 

reciproc pentru a atrage fonduri europene pentru 

cercetare și colaborare în domenii de interes comun; 

- Schimb de experiență prin utilizarea tehnologiilor 

informaționale; 

- Organizarea și participarea în conformitate cu 
resursele disponibile, la activitățile științifice și 

culturale academice comune (conferințe, simpozioane, 

seminare, mese rotunde etc.); 

- Promovarea schimbului de materiale didactice, 

literatură relevantă, reviste și cărți, publicații științifice; 

- Schimbul de experiență științifico-didactică și 
academică; 

- Schimb de studenţi/masteranzi/doctoranzi înscriși la 

mobilităţi academice. 

Tadjikistan Academia MAI din 

Republica Tadjikistan 
www.avkd.tj 

Protocol de cooperare 

din 24 mai 2017 
 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 
literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

https://www.unavarra.es/
https://www.avkd.tj/


- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 
problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept şi alte activități didactico-metodice; 

- Publicarea materialelor științifice în edițiile ştiințifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 
doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor 

pentru pregătirea, perfecționarea, calificarea și ținerea 

de lecții. 

Republica 

Turcia 

Asociația Internațională 

a Academiilor de Poliție 
(INTERPA), or. 

Istanbul  

http://www.interpa.org/ 

 Acord de colaborare 

 din 2 iulie 2011 
 

- Maximizarea cooperării și coordonării dintre 

instituțiile de pregătire în domeniul instruirii poliției și 
împărtășirea cu cele mai bune practici și cercetări 

efectuate în acest domeniu; 

- Programe de schimb între instituțiile naționale de 

pregătire pentru conducere, formatori și studenți din 

aceste instituții; 

- Creșterea capacității de management a conducerii la 
nivel înalt prin intermediul programelor comune. 

-  Reuniuni anuale organizate, schimburi de vizite 

prietenoase între instituțiile membre; 

- Publicarea unei reviste internaționale cu coordonarea 

Secretariatului pentru promovarea activităților 

Asociației; 
- Cooperarea de formare profesională între instituțiile 

membre ale INTERPA. 

 Academia de Poliţie din 

Ankara 

http://www.pa.edu.tr/ 

Protocol de colaborare 

din 19 aprilie 2005 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 
tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

http://www.interpa.org/
http://www.pa.edu.tr/


problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 
de drept şi alte activități didactico-metodice; 

- Oferirea posibilităților de a publica materiale 

științifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 
doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor în 

instituțiile Părților pentru pregătirea, perfecționarea, 

calificarea și ținerea de lecții. 

Ucraina Academia Naţională a 

Gărzii Naţionale a 
Ucrainei din Harikov 

http://www.nangu.edu.u

a 

Acord de colaborare din  

18 decembrie 2020 
 

Subiectul prezentului acord reprezintă cooperarea între 

părţi, în scopul combinării în mod optim a activităţilor 
practice şi ştiinţifice în vederea îndeplinirii sarcinilor 

educaţionale, metodologice şi de cercetare, efectuarea 

de cercetări relevante în domeniul aplicării legii, în 

special cercetarea şi implementarea experienţei 

progressive intene şi externe, precum şi în pregătirea 

metodologică care asigură activităţile organelor de 
aplicare a legii.  

Universitatea Naţională 

a Afacerilor Interne din 

Harikov, Ucraina 

http://univd.edu.ua/ 

Declaraţie de cooperare din 27 

octombrie 2020 

 

Scopul acestei declaraţii constă în implementarea 

cooperării, dintre părţile contractante, în domeniul 

educaţiei şi activităţilor stiinţifice.  

În acest sens părţile intenţionează să coopereze sub 
următoarele forme: 

- vizite de studiu reciproce în vederea preluării 

bunelor practice în domeniul educaţiei şi 

activităţilor ştiinţifice; 

- participarea reciprocă la programe de mobilitate 

academică a studenţilor, cadrelor didactice;  
- participarea la programe educaţionale 

internaţionale.  

Universitatea Naţională Acord de colaborare din Scopul prezentului acord îl constituie dezvoltarea 

http://www.nangu.edu.ua/
http://www.nangu.edu.ua/
http://univd.edu.ua/


,,Academia de Drept 
din Odesa”, Ucraina 

https://onua.edu.ua/ 

27 aprilie 2020 
 

cercetării în cadrul unei reţele academice internaţionale 
prin proiecte de cooperare ştiinţifică, schimbul de bune 

practici precum şi cercetarea academică în domeniile 

de interes comun. 

Universitatea de Stat al 

MAI al Ucrainei din or. 
Odessa 

www.oduvs.edu.ua 

Memorandum de cooperare 

din 27 februarie 2020 
 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 
literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 
a literaturii didactice, a publicațiilor şi monografiilor; 

- Oferirea posibilităților de a publica materiale 

științifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor şi a altor întruniri cu caracter științific; 
- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor în 

instituțiile Părților pentru pregătirea, perfecționarea, 

calificarea și ținerea de lecții. 

Universitatea Regelui 
Danila din or. Ivano-

Frankovsk 

www.iful.edu.ua 

Protocol de cooperare 
din 27 martie 2019 

 

- Părțile își exprimă intențiile să facă schimb în 
domeniul educației și științei care prezintă experiență 

reciprocă de interes comun; 

-Schimb de programe curriculare, planuri de lucru și 

tehnologii de instruire; 

- Publicarea articolelor științifice comune, monografii; 

-Dezvoltarea și consolidarea legăturilor culturale și 
sportive; 

-Participarea facultăților, studenților, doctoranzilor la 

conferințe științifice, seminarii, mese rotunde, discuții 

https://onua.edu.ua/
http://www.oduvs.edu.ua/
https://iful.edu.ua/


organizate, precum și posibilitatea publicării de lucrări 
științifice în publicațiile științifice. 

Universitatea de Drept a 

Academiei Naţionale de 

Ştiinţă a Ucrainei din 

or. Kiev 
www.kul.kiev.ua 

Memorandum de înţelegere 

din 27 august 2012 

 

- Organizarea schimbului de informații în domeniile 

activităților științifice și de cercetare, educaționale, 

metodice și culturale în cadrul procesului educațional și 

științific, schimbul de materiale informaționale; 
- Schimb de experiență în predarea abilităților practice 

pentru studenți și schimb de programe de formare și 

experiență în utilizarea metodelor moderne de predare;  

- Formatul schimbului poate varia în funcție de 

disponibilitatea fondurilor și a resurselor umane ale 

părților și poate include comunicarea prin tehnologie, 
vizite ale unor persoane sau grup de experți; 

- Publicarea  rezultatelor cercetării informaționale și 

experiența educativă pe teme de interes comun. 

Institutul Juridic al MAI 

al Ucrainei din or. 
Doneţk (Universitatea 

cu sediul în Mariupol) 

www.dli.donetsk.ua 

Acord de colaborare  

din 28 iunie 2007  

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 
literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice privind 

problemele actuale ale activității de ocrotire a ordinii 

de drept şi alte activități didactico-metodice; 
- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 

a literaturii didactice, a publicațiilor şi monografiilori; 

- Oferirea posibilităților de a publica materiale 

științifice în edițiile ştiințifice; 
- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor şi altor întruniri cu caracter științific. 

http://www.kul.kiev.ua/
http://www.dli.donetsk.ua/


Universitatea de Stat a 
MAI al Ucrainei din or. 

Lvov 

www.lvduvs.edu.ua 

Acord de colaborare  
 din 14 februarie 2007 

 

- Efectuarea schimburilor sistematice de informații 
științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 
științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 

a literaturii didactice, a publicațiilor şi monografiilor; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor în 
instituțiile Părților pentru pregătirea, perfecționarea, 

calificarea și ținerea de lecții. 

Universitatea de Stat a 

MAI al Ucrainei din or. 

Dnepropetrovsk 
www.dduvs.dp.ua 

Acord de colaborare  

din 18 mai 2006 

 

- Efectuarea unor schimburi sistematice de informații 

științifice, publicații juridice, materiale didactice, 

literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 
tehnologiilor informaționale de instruire, planuri de 

învățământ etc; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 

lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 

a literaturii didactice, a publicațiilor şi monografiilor; 
- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 

simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde, 

olimpiadelor şi a altor întruniri cu caracter științific; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor în 

instituțiile Părților pentru pregătirea, perfecționarea, 
calificarea și ținerea de lecții. 

Academia Naţională a Protocol de colaborare  - Efectuarea  schimburilor sistematice de informații 

http://www.lvduvs.edu.ua/
https://dduvs.in.ua/


MAI al Ucrainei din or. 
Kiev 

www.naiau.kiev.ua 

din 28 martie 2003  științifice, publicații juridice, materiale didactice, 
literatură metodico-instructivă, inovații în domeniul 

tehnologiilor informaționale de instruire, programe de 

învățământ etc; 

- Realizarea în comun a cercetărilor științifice şi alte 

activități didactico-metodice; 

- Elaborarea în comun a materialelor didactice, 
lucrărilor ştiințifice și altor publicații cu caracter 

științifico metodic, recenzarea programelor de instruire, 

a literaturii didactice, a publicațiilor şi monografiilor; 

- Oferirea posibilităților de a publica materiale 

științifice; 

- Organizarea și desfășurarea în comun a conferințelor, 
simpozioanelor, seminarelor, meselor rotunde; 

- Efectuarea schimbului de studenți, masteranzi şi 

doctoranzi, trimiterea profesorilor și specialiştilor în 

instituțiile Părților pentru pregătirea, perfecționarea, 

calificarea și ținerea de lecții. 

UE Agenţia pentru 

aplicarea legii (CEPOL) 

www.cepol.europa.eu 

Acord de colaborare  

din 10 decembrie 2012 

 

- Scopul acestui Acord este definirea relațiilor între 

Academia “Ştefan cel Mare” a MAI și CEPOL în  

stabilirea unor măsuri necesare pentru facilitarea 

cooperării commune; 

-Identificarea/nominalizarea persoanei din cadrul 

relaţiilor internationale a Academiei de a fi ofiţerul de 
legătură, responsabil de coopăerarea bilaterală;   

- Participarea Academiei „Ștefan cel Mare” la 

Şedințele Grupului de Lucru CEPOL; 

- Participarea ofițerilor de poliție moldoveni de rang 

înalt la sesiunile de formare a CEPOL precum şi ai 

ofițerilor de rang înalt din UE la sesiunile de instruire 
organizate de Academia „Ştefan cel Mare”; 

- Definirea activității posibile de suport a Academiei 

http://www.naiau.kiev.ua/
https://www.cepol.europa.eu/


„Ştefan cel Mare” în organizarea cursurilor de instruire 
a CEPOL; 

- Armonizarea continuă a standardelor privind 

instruirea polițienească transfrontalieră între forțele 

polițieneşti; 

- Domeniile prioritare ale activităților CEPOL la care 

Academia „Ștefan cel Mare” dorește să participe sunt:  
informatica și securitatea cibernetică, corupția, spălarea 

banilor, infracțiuni financiare, violența  domestică, 

securitatea publică, crimele grave, crima organizată, 

terorism și extremism; drepturile omului și libertățile 

fundamentale  ale personalului poliției, leadership şi 

teambuilding, ect. 

OSCE Police 

Academies Network 

Membru PAN din 29 iunie 2018 OSCE promovează cooperarea și schimbul de bune 

practici între instituțiile de formare a poliției din statele 

participante, le oferă asistență în ceea ce privește 

dezvoltarea strategiilor de formare și a metodelor 

moderne de predare / educație.  
Obiectivul PAN este de a îmbunătăți mijloacele de 

formare în domeniul aplicării legii din statele 

participante OSCE prin crearea unei platforme online 

care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a 

materialelor disponibile pentru educație, instruire, 

programe, module, materiale de expertiză. Acest lucru 
permite instituțiilor de instruire să facă schimb de 

informații, precum și cele mai bune practici mai 

eficient, să utilizeze mai bine resursele și capacitățile 

existente și să oferă oportunități de colaborare 

reciprocă.  

Scopul rețelei este: să faciliteze, să promoveze și să 
susțină schimbul de bune practici, informații și 

materiale relevante în domeniul formării, în domeniul 



aplicării legii între statele participante  OSCE și să 
ofere teren pentru colaborarea instituțiilor de formare 

în domeniul aplicării legii din OSCE, în domeniu 

dezvoltării conținutului și metodologiei de formare 

relevante. 

Asociația Colegiilor 
Europene de Poliție de 

poliție (AEPC) 

www.aepc.net 

Memorandum de înțelegere, 
 din 26 februarie 2004 

Academia„Ştefan cel Mare”  este 

membră a AEPC 

 

Acest memorandum de înțelegere recunoaște în același 
timp suveranitatea națională și recunoaște 

reglementările naționale care reglementează activitățile 

colegiilor, susține că o mai mare cooperare europeană 

ar trebui să se extindă asupra forțelor de poliție din 

Europa și nu în ultimul rând asupra cooperării și 

colaborării în ceea ce privește formarea ofițerilor 
superiori de poliție.  Obiectivele: să organizeze, după 

caz, instruire comună pentru ofițeri superiori de poliție 

cu privire la chestiuni de interes și relevanță reciprocă; 

să facă schimb de informații și să mențină contactul cu 

privire la domeniile adecvate de formare și dezvoltare. 

 

https://www.aepc.net/

