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I. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN 

CADRUL ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE” 

 

Activitatea de cercetare științifică din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” se 

desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea activităţii 

de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM (aprobat prin 

hotărârea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” nr. 1 din 13.02,2012; modificat prin 

hotărârea Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” din 24.02.2021). 

Astfel, cercetarea ştiinţifică în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” este considerată 

drept o misiune prioritară, care conferă personalitate şi distincţie universitară. Misiunea 

cercetării ştiinţifice constă în cunoaşterea, difuzarea şi valorificarea cunoştinţelor 

acumulate în urma acestui proces. Activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei cuprinde 

prioritar cercetarea fundamentală şi aplicativă, îmbinată cu activităţi de consultanţă şi 

expertiză. Ea se desfăşoară în colective de cercetare, care funcţionează în cadrul catedrelor 

de profil şi al Departamentului ştiinţă. 

În acest sens, Academia, în măsura competenţei sale, asigură punerea în aplicare a 

unei politici unice în domeniul cercetării ştiinţifice, sporirea eficienţei şi a calităţii 

acesteia, utilizarea deplină a realizărilor în domeniul ştiinţei şi tehnologiei pentru formarea 

şi perfecţionarea specialiştilor, punerea în aplicare a rezultatelor ştiinţifice în procesul de 

învățământ, precum şi în activitatea practică a subdiviziunilor MAI şi a altor organe de 

drept. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei se bazează pe nivelul teoretic, 

metodologic şi metodic înalt, pe continuitate, relevanţă, complexitate şi specializarea 

cercetărilor, importanţa practică a acestora şi corelaţia strânsă cu procesul educaţional. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică se bazează pe corelarea activităţii creative cu 

practica unor subdiviziuni ale MAI, colaborarea cu instituţiile de cercetare şi instituţiile de 

învățământ din ţară şi de peste hotare, prin coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică, 

încheierea acordurilor de colaborare în domeniul dezvoltării ştiinţifice comune şi punerea 

în aplicare a rezultatelor acestora în practică, desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice şi 

ştiinţifico-practice, organizarea seminarelor, trainingurilor etc. 
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Având în vedere cele specificate supra, activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul 

Academiei este desfăşurată în baza următoarelor principii: 

- subordonarea maximă a cercetărilor ştiinţifice la nevoile practice ale 

subdiviziunilor MAI şi ale altor organe de drept care au în sarcină prevenirea şi 

combaterea criminalităţii;  

- utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţifico-didactic din cadrul Academiei şi 

implicarea activă la realizarea în comun a cercetărilor ştiinţifice complexe a colectivelor 

ştiinţifice temporare formate din doctoranzi, masteranzi şi studenţi ai Academiei; 

- sistematizarea şi planificarea cercetărilor ştiinţifice, precum şi implementarea 

rezultatelor obţinute în urma cercetărilor în activitatea practică.  

Cu referire la tematica generală de cercetare științifică urmează de menţionat că 

aceasta corespunde cu domeniile din sfera de activitate a Academiei, fiind încadrată în 

prioritățile stabilite de Senat. Direcţiile de cercetare științifică abordate de personalul 

academic din instituţie sunt diverse și de complexitate ridicată, ceea ce face ca obiectivele 

propuse în proiectele de cercetare să aibă un caracter preponderent interdisciplinar, atât în 

plan fundamental, cât și aplicativ, în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă. 

 

 

II. TEMATICA GENERALĂ DE CERCETARE PENTRU ANII 2021 - 2025 

 

Reglementări naționale și standarde juridice internaţionale în domeniul protecţiei 

drepturilor omului, asigurării ordinii şi securităţii publice. 

 

 

III. DIRECŢIILE DE CERCETARE PENTRU ANII 2021 - 2025 

 

 

Nr./ord Catedra Direcţia de cercetare 

1. Catedra Drept penal 

si criminologie 
Investigarea juridico-penală a infracţiunilor 

şi asigurarea securității criminologice a 

cetățenilor 

2. Catedra drept public, 

securitate a frontierei, migraţie 
Dimensiuni teoretico-practice cu privire la 

protecția drepturilor și libertăților 
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şi azil fundamentale ale omului 

3. Catedra procedură penală, 

criminalistică şi securitate 

informaţională 

Măsuri procesual-penale și tehnici 

criminalistice moderne aplicabile în cadrul  

procesului penal            

4. Catedra drept poliţienesc Riscurile şi ameninţările la adresa ordinii şi 

securităţii publice        

5. Catedra drept privat Repararea prejudiciului cauzat în rezultatul 

săvârşirii infracţiunilor       

6. Catedra activitate specială de 

investigaţii şi anticorupţie 
Probleme teoretico-practice cu privire la 

activitatea specială de investigaţii  
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