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PARTEA I: INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA INSTITUȚIE 

 

 Descrierea generală a instituției (inclusiv tipul și statutul) 

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este 

o instituție publică de învățământ superior acreditată, cu statut de persoană juridică de drept pu-

blic, parte integrantă a sistemului de educație din Republica Moldova, aflată în subordinea Mi-

nisterului Afacerilor Interne. 

 Fondator al Academiei este Guvernul Republicii Moldova prin intermediul MAI. Prin 

urmare, la data de 17 august 1990, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 276 „Cu privire la înfiinţa-

rea Academiei Naţionale de Poliţie şi restructurarea instituţiilor de învățământ din sistemul Mi-

nisterului Afacerilor Interne” prin care este înființată Academia Națională de Poliție cu statut de 

universitate.  Începând cu data de 1 septembrie 1990 este lansat procesul de învățământ superior 

având misiunea de a instrui juriști de înaltă calificare pentru organele afacerilor interne. 

 În contextul perfecţionării sistemului de pregătire a cadrelor de jurişti pentru organele 

afacerilor interne, în anul 1995 a fost aprobată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.325 

din 22.05.1995 „Privind concepţia pregătirii cadrelor de jurişti în instituţiile de învățământ ale 

MAI”, prin care au fost reorganizate Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare" a MAI al RM şi Co-

legiul de poliţie „Dimitrie Cantemir" al MAI al RM în Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al 

RM. 

În conformitate cu Legea RM nr. 1257-XIII din 16.07.97 în anul 2005 Academia a fost 

supusă evaluării şi acreditării fapt materializat prin certificatul seria AU 000016 nr.251 din 

10.03.2005. 

În anul 2013, Academia a fost supusă evaluării externe în sfera ştiinţei şi inovării de către 

CNAA şi acreditată ştiinţific. 

„Astfel, Academia desfășoară procese educaţionale la toate cele trei cicluri, organizate 

prin programe de studii universitare de licență, de masterat și de studii de doctorat, în domeniile 

și specialităţile acreditate, precum și alte forme de pregătire, de perfecționare și de specializare. 

Specificul Academiei constă în faptul că este unica instituţie de învăţământ superior care pregă-

teşte cadre pentru MAI şi îşi desfăşoară activitatea cu o subordonare dublă: MAI şi MEC. 

Academia este o instituție de învățământ superior de stat, care activează în concordanţă 

cu actele normative în vigoare: Constituţiei RM, Codului Educației al RM nr. 152 din 

17.07.2014, Cărții universitare a Academiei aprobate de Senatul Academiei la 29.01.2019, Auto-

rizației sanitare de funcționare, Certificatului de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, 

Autorizaţiei sanitar-veterinară de funcţionare, procesului-verbal de control în domeniul suprave-

gherii de stat a măsurilor contra incendiilor.  

Academia este unica instituţie de învăţământ superior din cadrul MAI decorată cu Ordi-

nul „Ştefan cel Mare”. 

Fiind subordonată MAI, Academia are personalitate juridică, dispune de ştampilă cu ste-

ma RM şi emblemă proprie, cont de decontare şi alte conturi, inclusiv valutare, de balanţă pro-

prie şi posedă o parte a patrimoniului naţional. Academia îşi desfăşoară procesul educaţional 

într-un spaţiu propriu, în deplină autonomie şi libertate academică. 
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 Academia îşi desfăşoară procesul educaţional într-un spaţiu propriu, în deplină autonomie 

şi libertate academică. Sediile Academiei, mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi nr.21; mun. Chi-

şinău, str. Sf. Vineri nr. 7 şi mun. Chișinău, stradela Lermontov II-a, nr. 12. 



Academia ,,Ștefan cel Mare”                               Facultatea Drept, administrație, ordine și securitate publică 

a Ministerului Afacerilor Interne                       Catalogul cursurilor 

al Republicii Moldova                                           

5 

 Calendarului anului de învățământ 

Un element important al planului de învăţământ este calendarul universitar. Serviciul proiectare didactică şi activitate metodică 

(SPDAM) a DSMC elaborează calendarul universitar al procesului de studii, care include repartizarea activităţilor didactice pe ani, semestre, 

cu indicarea termenelor şi duratei semestrelor, stagiilor de practică, sesiunilor de examene, a sesiunilor de lichidare a restanţelor, a evaluări-

lor finale/ examenului de finalizare a studiilor superioare şi a vacanţelor. Calendarul universitar este discutat şi aprobat prin toate structurile 

de asigurare a calităţii şi Senat. 

Anul universitar începe la 1 septembrie şi încheie până la 31 august, cu excepţia ultimului an de studii. Anul universitar este format 

din două semestre, relativ egale, care includ două sesiuni de examene, stagiile de practică şi trei vacanţe. Durata unui semestru fiind de 15 

săptămâni de contact direct cu studenţii, cu excepţia semestrului VIII care este de 7 săptămâni şi 8 săptămâni stagiul de practică de licenţă. 

Pentru buna planificare uniformă a tuturor activităţilor didactice se elaborează graficul consecutivităţii, astfel, 450 de ore se divizează la 15 

săptămâni şi avem pentru fiecare săptămână câte 30 de ore, respectiv, 30 de ore se divizează la 5 zile pe săptămână, avem câte 6 ore pe zi. 

Într-un semestru sunt planificate 6-8 unități de curs/ module, corespunzător numărul formelor de evaluare nu depășește 8 examene. Toate 

formele de verificare ale disciplinelor de studii prevăzute în planul de învățământ sunt examene cu excepţia disciplinei Pregătirea fizică. 

Calendarul universitar 

al procesului de studii pentru anul de învăţământ 2021- 2022 

CICLUL I 

Anul de 

studii 

Act. didact. 

sem. I 

Act. didact. 

sem. II 

Sesiunea 

sem. I 

Sesiunea de 

lichidare a 

restanţelor 

(I, II et.) 

Sesiunea 

sem. II 

Sesiunea de 

lichidare a 

restanţelor 

(I, II et.) 

Stagiul de 

practică 

Vacanţa de 

iarnă 

Vacanţa de 

primăvară 

Vacanţa de 

vară 
Ore de sinteză 

Exam. de 

licenţă 

FDOPSC, programul de studii, Ciclul I licenţă, drept,  învăţământ cu frecvenţă (studii cu finanţare de la bugetul de stat şi studii cu achitarea taxei) 

Anul I de 

studii 

01.09.2021-

10.12.2021 

31.01.2022-

20.05.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
31.01.2022-

11.02.2022 

23.05.2022-

17.06.2022 

05.09.2022-

16.09.2022 

Cant. milit. 

20.06.2022-

15.07.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

18.07.2022-

31.08.2022 
  

17.01.2022-

28.01.2022 

Anul II de 

studii 

 

01.09.2021-

10.12.2021 

21.02.2022-

10.06.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
21.02.2022-

04.03.2022 

13.06.2022-

08.07.2022 

05.09.2022-

16.09.2022 

17.01.2022-

11.02.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

11.07.2022-

31.08.2022 
  

14.02.2022-

18.02.2022 

Anul III de 

studii 

01.09.2021-

10.12.2021 

21.02.2022-

10.06.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 

21.02.2022-

04.03.2022 

13.06.2022-

08.07.2022 

05.09.2022-

16.09.2022 

17.01.2022-

11.02.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

11.07.2022-

31.08.2022 
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 14.02.2022-

18.02.2022 

Anul IV de 

studii 

 

01.09.2021-

10.12.2021 

21.03.2022-

13.05.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
21.03.2022-

01.04.2022 

16.05.2022-

10.06.2022 

13.06.2022-

24.06.2022 

17.01.2022-

11.03.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 
- 

13.06.2022-

14.06.2022 

27.06.2022-

23.07.2022 
14.03.2022-

18.03.2022 

FDOPSC, programul de studii, Ciclul I licenţă, administraţie publică, securitate civilă şi publică, securitatea frontierei învăţământ cu frecvenţă.  

Anul I de 

studii 

 

01.09.2021-

10.12.2021 

31.01.2022-

20.05.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
31.01.2022-

11.02.2022 

23.05.2022-

17.06.2022 

05.09.2022-

16.09.2022 

Cant. milit. 

20.06.2022-

15.07.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

18.07.2022-

31.08.2022 
  

17.01.2022-

28.01.2022 

Anul II de 

studii 

 

01.09.2021-

10.12.2021 

21.02.2022-

10.06.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
21.02.2022-

04.03.2022 

13.06.2022-

08.07.2022 

05.09.2022-

16.09.2022 

17.01.2022-

11.02.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

11.07.2022-

31.08.2022 
  

14.02.2022-

18.02.2022 

Anul III de 

studii 

 

01.09.2021-

10.12.2021 

21.03.2022-

13.05.2022 

13.12.2021-

31.12.2021 
21.03.2022-

01.04.2022 

16.05.2022-

10.06.2022 

13.06.2022-

24.06.2022 

17.01.2022-

11.03.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 
- 

13.06.2022-

14.06.2022 

27.06.2022-

23.07.2022 
14.03.2022-

18.03.2022 

FDOPSC, programul de studii, Ciclul I licenţă, drept,  învăţământ cu frecvenţă redusă (studii cu finanţare de la bugetul de stat şi studii cu achitarea taxei 

Anul I de 

studii 

 

  

06.09.2021-

18.09.2021 
31.01.2022-

11.02.2022 

16.05.2022-

04.06.2022 

06.06.2022-

17.06.2022 
      

10.01.2022-

29.01.2022 

Anul II de 

studii 
  

20.09.2021-

09.10.2021 

11.10.2021-

22.10.2021 

07.02.2022-

26.02.2022 

28.02.2022-

11.03.2022 
      

Anul III de 

studii 
  

11.10.2021-

30.10.2021 

01.11.2021-

12.11.2021 

07.03.2022-

26.03.2022 

28.03.2022-

08.04.2022 
      

Anul IV de 

studii 
  

01.11.2021-

20.11.2021 

22.11.2021-

03.12.2021 

04.04.2022-

23.04.2022 

03.05.2022-

13.05.2022 
      

Anul V de 

studii 
  

22.11.2021-

11.12.2021 

13.12.2021-

24.12.2021 
- -      

01.03.2022-

26.03.2022 
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FDOPSC, programul de studii,  Ciclul II master, drept (studii cu finanţare de la bugetul de stat şi studii cu achitarea taxei) 

Anul de 

studii 

Act. didact. 

sem. I 

Act. didact. 

sem. II 

Sesiunea 

sem. I 

Sesiunea de 

lichidare a 

restanţelor 

(I, II et.) 

Sesiunea 

sem. II 

Sesiunea de 

lichidare a 

restanţelor 

(I, II et.) 

Stagiul de 

practică 

Vacanţa de 

iarnă 

Vacanţa de 

primăvară 

Vacanţa de 

vară 
Ore de sinteză 

Teza de 

master 

An I 90 

ECTS 

28.09.2021-

30.12.2021 

08.02.2022-

04.05.2022 

17.01.2022-

04.02.2022 

07.02.2022-

18.02.2022 

10.05.2022-

27.05.2022 

06.09.2022-

16.09.2022 

30.05.2022-

01.07.2022 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

04.07.2022-

31.08.2022 
-  

An II 90 

ECTS 
      

01.09.2021-

11.12.2021 
   - 

01.02.2022-

10.02.2022 

An I 120 

ECTS 

28.09.2021-

30.12.2021 

08.02.2022-

19.05.2022 

17.01.2022-

04.02.2022 

07.02.2022-

18.02.2022 

23.05.2022-

10.06.2022 

06.09.2022-

16.09.2022 
- 

03.01.2022-

14.01.2022 

25.04.2022-

02.05.2022 

13.06.2022-

31.08.2022 
-  

An II 120 

ECTS 

28.09.2021-

15.12.2021 
- 

16.12.2021-

30.12.2021 

24.01.2022-

04.02.2022 
- - 

17.01.22- 

18.02.22 

03.01.22-

14.01.22 
- - - 

06.06.2022-

15.06.2022 

 

Calendarul universitar 

al procesului de studii pentru anul de învăţământ 2021- 2022 

CICLUL II (90 ECTS) 
Anul de 

studii 

Termene și durată 

Activități didactice Sesiuni de examinare Stagii de practică Vacanțe 

Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Iarnă Primăvară Vară 

I 14.09.2020-

25.12.2020 

08.02.2021-

28.05.2021 

18.01.2021-

05.02.2021 

31.05.2021-

18.06.2021 

 21.06.2021-

23.07.2021 

04.01.2021-

15.012021 

03.05.2021-

10.05.2021 

26.07.2021-

31.08.2021 

II     01.09.2021-

10.12.2021 

    

Mențiuni: Anul II, semestrul I cuprinde practica de cercetare pentru teza de master și sesiunea de absolvire 
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Calendarul universitar 

al procesului de studii pentru anul de învăţământ 2021- 2022 

CICLUL II (120 ECTS) 

Anul 

de 

studii 

Termene și durată 

Activităţi didactice Sesiuni de examinare Stagii de practică Vacanţe 

Sem. I Sem. II Sem. I  Sem. II Sem. I  Sem. II Iarnă Primăvară Vară 

I 14.09.2020-

25.12.2020 

08.02.2021-

28.05.2021 

18.01.2021-

05.02.2021 

31.05.2021-

18.06.2021 
- 

 04.01.2021-

15.01.2021 

03.05.2021-

10.052021 

21.06.2021-

31.08.2021 

II 13.09.2021-

12.11.2021 
- 

15.11.2021 – 

03.12.2021- 
- 

06.12.2021- 

21.01.2022 

24.01.2022-

23.05.2022 
- - - 

Mențiune: 1. Anul II,semestrul  I cuprinde practica de cercetare pentru teza de master și  sesiunea de absolvire. 



 Lista specialităților oferite  

Academia „Ştefan cel Mare" a MAI al RM are în componența sa Facultatea drept, admi-

nistrație, ordine și securitate publică şi 9 catedre care dispun de corp profesoral didactic de înaltă 

prestaţie profesională. 

Facultatea Drept, administrație, ordine și securitate  este o subdiviziune didactico-

ştiinţifică şi administrativă a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care funcţionează în baza pre-

vederilor legislaţiei în vigoare, Statutului, regulamentelor, instrucţiunilor, ordinelor şi deciziilor 

emise de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Afacerilor Interne al R. Mol-

dova.  Facultatea reprezintă unitatea funcţională de bază, care structurează şi conduce procesul 

de învăţământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea organizează, potrivit legii, învăţământ superior structurat pe două cicluri: 

 ciclul I – studii superioare de licenţă (nivelul 6 ISCED); 

 ciclul II – studii superioare de master (nivelul 7 ISCED).  

În cadrul Facultății are loc formarea profesională la trei domenii incluse în Nomenclato-

rul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr.482 din 28.06.2017: 

 

 
 

Decan 

Veaceslav URSU, doctor în drept, 

conferențiar universitar,  

comisar-șef 

 

Prodecan 

Vitalie IONAȘCU, doctor în 

drept, conferențiar universitar, 

comisar principal 

 

Sediul decanatului:  

or. Chisinau 

Str. Gh. Asachi 21 
 

Scopul Facultății constă în organizarea şi 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ, reali-

zarea activităţilor metodice, educaţionale şi de 

cercetare ştiinţifică pentru unul sau mai multe 

domenii/specialităţi. 

Facultatea are, în raport cu statutul şi 

competenţele sale, drept misiune principală, for-

marea de specialişti cu pregătire superioară, pen-

tru structurile Ministerului Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova şi alţi beneficiari. 
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Toate specialităţile facultăţii au fost acreditate/ sunt în proces de reacreditare de către 

ANACEC, fapt care atestă nivelul calitativ înalt al procesului didactico-instructiv desfăşurat la 

facultate. 

În ciclul II de studii superioare de master sunt oferite  programe de aprofundare, care asi-

gură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul I. 

Programele de master cu caracter de aprofundare sunt orientate spre: 

a) master ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finali-

tate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;  

b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesiona-

le într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedurile de admitere  

Admiterea la ciclul I - studii superioare de licență 

Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne admite la studii superioare de li-

cență în anul universitar 2021-2022, pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat, persoanele care 

corespund cerințelor de încadrare în serviciul public cu statut special din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. Candidații la studii, care nu optează pentru a fi angajați în serviciul public cu 

statut special din cadrul MAI, pot aplica pentru locurile cu taxă de studii. Admiterea în Acade-

mie se efectuează dacă candidatul a perfectat pe deplin dosarul de recrutare/participare la con-

curs. Admiterea la locurile cu taxă de studii se efectuează conform regulilor generale (nu este 

necesară concluzia Comisiei medicale centrale a MAI). 

Admiterea la studii se realizează în strictă conformitate cu actele normative emise de că-

tre MEC şi instituţionale. Conform actelor menţionate, înscrierea la concursul de admitere se 

face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente. Admiterea se 

Catedrele facultății: 

 

1. Catedra activitate specială de 

investigații și anticorupție; 

2. Catedra drept penal și crimino-

logie; 

3. Catedra drept polițienesc; 

4. Catedra drept privat; 

5. Catedra drept public, securitate 

a frontierei, migrație și azil; 

6. Catedra instruire militară și in-

tervenții profesionale; 

7. Catedra procedură penală, cri-

minalistică și securitate informați-

onală; 

8. Catedra educație fizică și autoa-

părare; 

9. Catedra management și comu-

nicare profesională. 

Studii în masterat: 

 

Programe de master științific: 

042 Drept: 

Specializările: Drept penal; Drept economic. 

 

Programe de master de profesionalizare: 

042 Drept: 

Specializările: Drept penal; Drept economic;  

Drept polițienesc; Activitate de urmărire 

penală; Activitate specială de investigații. 

 

 

Școala doctorală: 

554 Drept penal  

552 Drept public 
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bazează exclusiv pe competențele academice ale candidatului și nu se aplică criterii discriminato-

rii. 

Concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă din cadrul progra-

mului (cu finanţare bugetară) se organizează prin mai multe etape: prima etapă demarează cu 

adresarea candidatului la inspectoratul de poliţie şi alte instituţii subordonate MAI de la locul de 

trai sau la Academie pentru a i se verifica starea sănătăţii la nivel local apoi i se eliberează în-

dreptare la Comisia medicală a MAI, testul psihologic şi psihiatric etc. Pe parcursul perioadei de 

perfectare a dosarului candidatul este supus unui control special. Secţiile resurse umane din ca-

drul instituţiilor subordonate MAI vor prezenta dosarele de concurs (inclusiv finalizarea contro-

lului medico-militar pentru candidații la locurile bugetare) la Academie cu respectarea termeni-

lor. 

Cererile de înscriere la concursul de admitere la studii superioare de licență se comple-

tează în limba română.  

Limbă de instruire în Academie este limba română. 

Cetățenii străini și alolingvii, care optează pentru programe de studii în Academie, au 

obligația să facă dovada cunoașterii limbii române prin acte de studii, certificate etc.  

 Candidații la concursul de admitere în Academie trebuie să corespundă cumulativ urmă-

toarelor condiții:  

1) să fie cetățeni ai Republicii Moldova cu domiciliu permanent pe teritoriul acesteia;  

2) să cunoască limba română: scris și vorbit;  

3) să fie declarat apt din punct de vedere fizic, psihic și medical; 

4) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în 

cadrul unui proces penal, cu excepția cazurilor de reabilitare; în caz de liberare de răspundere 

penală de către instanța de judecată în conformitate cu prevederile art.53 al Codului penal al Re-

publicii Moldova, candidatul nu poate fi înscris la concursul de admitere; 

5) bărbații să nu depășească vârsta de 30 de ani și să aibă o înălțime nu mai mică de 170 

cm (168 cm - pentru absolvenții liceelor în anul curent); femeile să nu depășească vârsta de 27 de 

ani și să aibă o înălțime nu mai mică de 165 cm;  

6) să nu fi fost concediat dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disci-

plinei de serviciu; 

 7) să nu fie membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei 

organizații interzise de lege. 

Înscrierea candidaților se desfășoară în sediul Comisiei de admitere din mun. Chișinău, 

str. Gh. Asachi, nr.21.  

Candidații pentru locurile cu taxă de studii pot depune actele, inclusiv on-line, fiind com-

pletate, scanate și trimise împreună cu cererea de participare la concurs la adresa electronică: 

admitere.academia@mai.gov.md. 

Înscrierea la concurs se face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în 

original. 

Înscrierea la concurs pentru locurile cu taxă de studii se poate face, în numele candidatu-

lui, și de o altă persoană, pe bază de procură.  

Pentru înscriere la concursul de admitere, se depune în dosarul de recrutare/participare la 

concurs următoarele acte și formulare:  

1) cererea de participare la concurs; 

mailto:admitere.academia@mai.gov.md
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2) actul de studii în original, cu anexa respectivă;  

3) adeverință medicală (F086e) – pentru candidații ce optează pentru locurile cu taxă de 

studii;  

4) fișa examenului medical sau adeverința medicală, eliberată de subdiviziunile speciali-

zate în examinarea medicală din cadrul MAI și altor structuri implicate (beneficiari externi) în 

procesul de recrutare – numai pentru candidații la locurile cu finanțare de la bugetul de stat; 

 5) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republi-

cane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la 

diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de MECC sau de MAI; 

6) 4 fotografii 3x4 cm, o fotografie 9x12 cm (ținută decentă, fără ochelari, bust din față, 

descoperit);  

7) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și co-

piii rămași fără ocrotire părintească; 

8) certificatul care confirmă că unul dintre părinții candidatului a participat la acțiunile 

militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul din Afga-

nistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeve-

rință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter 

umanitar în Irak;  

9) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale frați-

lor/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii);  

10) confirmarea apartenenței la familii de romi;  

11) extrasul din carnetul de muncă (dacă este cazul);  

12) confirmare de la ultimul loc de muncă al părintelui căzut la datorie sau trecut în re-

zervă în rezultatul dizabilității provocate în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. 

 13) copia certificatului de naștere al candidatului la studii, inclusiv pentru reprezentantul 

diasporei moldovenești de peste hotare, sau al unuia dintre părinții acestuia, pentru a demonstra 

țara de origine (Republica Moldova);  

14) bonul de plata pentru examinarea dosarului candidatului (se achită în casieria Aca-

demiei);  

15) copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;  

16) livretul militar (pentru candidații care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul 

Forțelor Armate ale Republicii Moldova);  

17) fișa personală de evidență, completată doar de candidatul la locurile cu finanțare de la 

bugetul de stat, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;  

18) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, completată doar de candida-

tul la locurile cu taxă de studii; 

19) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului de viață, 

efectuarea controlului special, inclusiv prin accesarea datelor cu caracter personal, completată 

doar de candidatul la locurile cu finanțare de la bugetul de stat, forma de învățământ cu frecven-

ță; 

20) declarația pe propria răspundere a candidatului; 

21) alte materiale de studiere, prevăzute în actele departamentale (ordinul MAI 

nr.328/2020) pentru candidații la studii pe locurile cu finanțare de la bugetul de stat:  
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a) forma de învățământ cu frecvență: caracteristica (referința) de la ultimul loc de studii, 

caracteristica (referința) de la autoritatea publică locală (primărie) sau de la ultimul loc de mun-

că, dacă candidatul are stagiu oficial de muncă;  

b) forma de învățământ cu frecvență redusă: fișa personală de model stabilit (anexa nr.8 

la ordinul MAI nr.328/2020), caracteristica (referința) de serviciu.  

Dosarele de recrutare ale candidaților la studii pe locurile cu finanțare de la bugetul de 

stat, se perfectează și se depun la Comisia de admitere a Academiei de către angajații subdivizi-

unilor resurse umane ale MAI și altor structuri implicate în procesul de selectare și recrutare a 

candidaților la studii – persoanele responsabile.  

În urma prezentării și verificării plenitudinii dosarului de recrutare/participare la concurs, 

persoana responsabilă din cadrul Comisiei tehnice de admitere a Academiei, perfectează o reci-

pisă privind recepționarea actelor pentru dosarul respectiv în două exemplare, una fiind atașată la 

dosar, iar alta se înmânează candidatului/persoanei responsabile ca dovadă de prezentare a acte-

lor respective. 

Taxa de participare la concursul de admitere în cadrul Academiei constituie 100 lei MD.  

Copiile actelor menționate, avizate, în baza originalelor, de către Comisia tehnică de ad-

mitere, se vor anexa la cererea de înscriere la concurs. În cazul în care candidatul la studii inten-

ționează să participe la concursul de admitere doar în Academie, acestea pot fi inițial anexate la 

cererea de înscriere în original.  

Candidații care participă la concursul de admitere în baza diplomei de studii superioa-

re/de licență și optează pentru studii cu finanțare din buget, vor include în dosar o adeverință care 

confirmă sursa de finanțare a studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior 

absolvită.  

Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la Comisia de 

admitere a Academiei.  

Actele menționate pot fi depuse și prin poșta electronică. Originalele vor fi prezentate 

odată cu depunerea în original a actului de studii. 

Media generală minimă de admitere la studii superioare de licență nu poate fi mai mică 

decât 5 (cinci). La calcularea mediei generale de concurs se utilizează notele de la examenele de 

bacalaureat, media generală a examenelor de bacalaureat, nota medie generală a anilor de liceu, 

notele pe discipline din anexa la diploma de bacalaureat, notele și mediile din diplomele de studii 

profesionale, notele de la examenele de absolvire și mediile din atestatele de studii medii de cul-

tură generală, notele obținute la probele concursului de admitere, conform metodologiei aprobate 

de Senatul Academiei. 

Concursul de admitere se va desfășura fără promovarea unor probe de aptitudini.  

Candidații admiși la concurs sunt considerați apți pentru serviciu de către Comisia medi-

cală centrală a MAI sau Comisiile medicale respective ale beneficiarilor instituționali.  

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.  

Concursul de admitere pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat se va efectua în baza 

următoarei formule:  

MC = 0,3 MEB+0,2 MAS + 0,2 LR1 + 0,2 NI1 + 0,1 LS1, unde: 

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată; 

MEB – media examenelor de bacalaureat (de absolvire); 

MAS – media generală din anii de liceu (fără examenele de bacalaureat); 
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LR1 – nota la limba română din anexa de la diploma de bacalaureat;  

NI1 – nota la istorie din anexa de la diploma de bacalaureat;  

LS1 – nota la limba străină (prima) din anexa de la diploma de bacalaureat.  

Concursul de admitere pentru deținătorii diplomelor de studii superioare, diplomelor de 

studii medii de specialitate (colegii, centre de excelență), pentru formele de învățământ cu frec-

vență și cu frecvență redusă, se va efectua în baza următoarei formule: 

MC = 0,4 MAN + 0,6 MEA, unde: 

MC – media de concurs, calculată ca medie ponderată;  

MAN – media anilor de studii;  

MEA – media de la examenele de absolvire (licență, calificare), inclusiv teza sau proiec-

tul susținut. 

Rezultatele intermediare și finale ale concursului de admitere se aprobă de către Comisia 

de admitere Academiei și, obligatoriu, se fac publice prin afișare la sediul din mun. Chișinău, str. 

Gh. Asachi, nr.21 și pe pagina web (www.academy.police.md). În listele nominale afișate candi-

dații sunt trecuți în ordinea alfabetică.  

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează 

pentru studiile efectuate în cadrul Academiei prin depunerea în original a actelor, cu excepția 

actelor de identitate (buletin de identitate, pașaport, certificat de naștere). Actele se depun cu 

respectarea termenului, prevăzut în calendarul admiterii. 

Neprezentarea actului de studii în original, din motive imputabile candidatului admis, în 

termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere.  

După afișarea rezultatelor intermediare sau finale ale admiterii, Academia are obligația să 

restituie, în cel mult 24 de ore de la depunerea cererii, necondiționat și fără perceperea unor taxe, 

toate actele candidaților respinși sau ale 12 celor care renunță la locul obținut prin concursul de 

admitere (deciziile Comisiei medicale a MAI și a beneficiarilor instituționali nu se eliberează 

candidatului la studii care a participat la concursul de admitere).  

Taxe de studii şi burse la programul de studiu 

Taxele de studii ale studenților sunt calculate în concordanță cu costurile medii de școla-

rizare pe an universitar din învățământul public finanțat de la buget și sunt aduse la cunoștința 

studenților pe site-ul instituţiei şi avizierul facultăţii https://www.academy.police.md/admitere . 

Taxa de studii este specificată în Contractul de studii stabilite şi aprobate de către Senat 

conform reglementărilor instituţionale. 

Alocarea burselor și altor forme de ajutor material pentru studenți se efectuează conform 

HG132/2020 (legis.md) 

Din considerentul că suntem o structură a MAI, studenții nu primesc „bursă” ci „solda 

militarilor” conform HG 984 în mărime de 95,00 lei, pe anul 2021 solda constituie 190,00 lei. 

Bursele de merit se achită anual în baza HG nr.1009 din 01.09.2006 „Cu privire la cuan-

tumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ 

superior”. 

Candidații înmatriculați la studii pe locurile cu finanțare de la bugetul de stat, care nu se 

prezintă în Academie timp de cel mult 5 zile lucrătoare de la începutul Cursului inițial de instrui-

re ori, după caz, a anului universitar și care nu prezintă, în acest termen, acte de justificare a ab-

senței, sunt exmatriculați. Pe locurile devenite vacante sunt înmatriculați următorii candidați din 

lista de admitere, primordial din lista candidaților admiși pe locurile cu taxă de studii în cadrul 

Academiei, care au concurat inițial pentru locurile cu finanțare de la bugetul de stat.  

https://www.academy.police.md/admitere
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120793&lang=ro
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Admiterea la ciclul II - studii superioare de master 

Admiterea la studiile superioare de master este organizată pe bază de concurs la progra-

mele de studii din domeniul general de studiu Drept acreditate sau la programele de master auto-

rizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării 

provizorii a programelor de master, cetăţenilor Republicii Moldova le este asigurat accesul la 

studiile superioare de master: 

a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe 

domeniul general de studiu Drept; 

b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice. 

La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master participă deţinătorii 

diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de struc-

tura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor. 

La studiile superioare de master la locurile cu finanțare bugetară, prioritar, sunt admişi 

candidații la studii, care sunt angajați ai MAI, ai structurilor polițienești, precum și alți benefici-

ari, în corespundere cu prevederilor pct. 13 (alin.2), cap. II al Cartei Universitare a Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI.  

În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de dome-

niul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare, candidaţii urmează să acu-

muleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferen-

te programului de studii pentru care optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial nece-

sar. 

Organizarea concursului şi metodologia de admitere la studii superioare de master, pre-

cum şi metodologia de calculare a mediei generale de concurs, este stabilită prin Regulamentul 

cu privire la organizarea concursului de admitere la Academia„Ștefan cel Mare” a MAI, în baza 

autonomiei universitare, şi este aprobată prin hotărârea Senatului. 

Admiterea în bază de contract cu achitarea taxei de studii în Academie  se efectuează în 

conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare bugetară. 

Înmatricularea la studii superioare de master se face în ordinea descrescătoare a mediilor 

generale de concurs obţinute de către candidaţi şi în limitele numărului de locuri pentru care se 

organizează concursul.  

Media-limită de înmatriculare, precum și criteriile suplimentare de selectare  a candidați-

lor  care obţin aceleaşi medii de concurs sunt stabilite prin Regulamentul cu privire la organiza-

rea concursului de admitere la Academia„Ștefan cel Mare” a MAI.  

Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţi-

lor care au promovat concursul se face prin ordinul rectorului Academiei.  

Oferta educaţională a Academiei pentru studii superioare de master (programele de studii 

superioare de master, la care se va organiza admiterea, numărul de locuri oferite pentru fiecare 

categorie, limbile de predare, probele de concurs) se anunţă public cu cel puţin 30 de zile înain-

tea demarării procesului de admitere. 

Monitorizarea admiterii în Academie este realizată de către Ministerul Educaţiei, Culturii 

și Cercetării, precum și de MAI. 
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 Regulamentele principale ale instituției 

1. Codul educaţiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014; 

2. Carta universitară a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne. 

Aprobată de Senatul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în ședința din 29 ianuarie 2019 

(proces-verbal nr.5); 

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 429 din 24-06-2020 cu privire la organiza-

rea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afa-

cerilor Interne; 

4. Codul de etică și deontologie profesională al Academiei ,,Ștefan de Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne, nr. 105 din 01.12.2020; 

5. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003; 

6. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul 

superior, nr. 482 din 28.06.2017; 

7. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Facultății drept, ordine publică și secu-

ritate civilă a Academiei ,,Ștefan de Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova; 

8. Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) a Facultății drept, 

ordine publică și securitate civilă, aprobat la ședința senatului Academiei ,,Ștefan cel Ma-

re” a Ministerului Afacerilor Interne, proces-verbal nr. 4 din 19.05.2020; 

9. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master în  Aca-

demia ,,Ștefan de Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; 

10. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Facultății drept, ordine pu-

blică și securitate civilă a Academiei ,,Ștefan de Mare” a Ministerului Afacerilor Interne 

al Republicii Moldova, etc. 

 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122114&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122114&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122114&lang=ro

