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• DATE GENERALE DESPRE INSTITUŢIE. 
Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este 

un centru de instruire şi ştiinţific universitar, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 276 din 17 august 1990 „Cu privire la înfiinţarea Academiei Naţionale de Poliţie 
„Ştefan cel Mare” şi restructurarea actualelor instituţii de învăţământ din sistemul MAI al 
RSSM”. Ceva mai târziu, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 333 din 8 iulie 1991 
este aprobat Statutul Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare”. 

Ulterior, instituţia a cunoscut o evoluţie pozitivă, identificându-se în permanenţă noi căi 
de eficientizare a pregătirii cadrelor pentru subdiviziunile MAI. În această ordine de idei, se 
înscriu eforturi care s-au materializat în diverse acte normative ce aveau drept scop stabilirea 
unui cadru juridic benefic pentru instruirea calitativă a viitorilor ofiţeri de poliţie. Printre ele, 
menţionăm cele mai importante: 

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 22.05.1995 „Privind 
Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti în instituţiile de învăţământ ale Ministerului 
Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34/282 din 22.06.1995). Prin 
această hotărâre se fondează Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne pe baza Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor 
Interne şi a Şcolii medii speciale de poliţie din or. Chişinău. De menţionat, că Concepţia 
pregătirii cadrelor în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a avut drept 
suport Constituţia Republicii Moldova, Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica 
Moldova, noile teorii vizând educarea şi experienţa altor ţări în ceea ce priveşte pregătirea 
cadrelor pentru organele afacerilor interne. Ideea fundamentală a Concepţiei a fost de a se acorda 
prioritate instruirii. 

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 746 din 12.06.2002 „Cu privire 
la Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor interne” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 79-81/844 din 20.06.2002). Eforturile susţinute 
întru modernizarea managementului instruirii colaboratorilor de poliţie au dus la fondarea 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în baza 
Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 
şi a Colegiului de poliţie „Dimitrie Cantemir” al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova. Accederea la un nou nivel organizatorico-juridic de instruire şi-a găsit sorgintea în 
necesitatea acută de cadre calificate în organele afacerilor interne, ea fiind condiţionată de mai 
mulţi factori, inclusiv de transformările esenţiale în viaţa politică, economică, socială şi spirituală 
ce au avut loc în Republica Moldova. La elaborarea Concepţiei s-a ţinut cont de Concepţia 
pregătirii cadrelor în organele afacerilor interne a altor ţări (România, Ucraina, Federaţia Rusă, 
Belarus etc.).  

Modernizarea sistemului de instruire în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” a devenit un 
imperativ odată cu aderarea Republicii Moldova la 20 mai 2005 la Procesul de la Bologna. 
Pentru a asigura acest deziderat, facultăţile sunt preocupate în mod constant de implementarea 
standardelor educaţionale inovatorii, astfel încât procesul de instruire să fie realizat conform 
exigenţelor recunoscute pe plan internaţional.  

De asemenea, o premisă importantă pentru promovarea şi dezvoltarea continuă a ştiinţei, 
domeniu deosebit de important pentru orice instituţie de învăţământ superior, a constituit-o 
revitalizarea într-o nouă configuraţie a activităţii Centrului de Cercetări Ştiinţifice, constituit din 
trei secţii de cercetare în domeniile acreditate: drept penal, drept poliţienesc şi drept economic.  

O componentă a sistemului de cercetări ştiinţifice în cadrul Academiei o reprezintă cele 
12 catedre: Drept penal, Procedură penală şi criminalistică, Drept poliţienesc, Investigaţii 
operative, Drept public, Drept civil, Management în organele afacerilor interne, Pregătire 
militară şi tactică specială, Ştiinţe socioumane, Limbi moderne, Ştiinţe reale şi tehnologii 
informaţionale, Pregătire fizică şi de luptă. 
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Astăzi, Academia dispune de un potenţial ştiinţific calificat, format din doctori şi doctori 
habilitaţi în domeniile ştiinţifice acreditate, care realizează în continuare cercetări ştiinţifice 
adecvate exigenţelor timpului. 

La dezvoltarea segmentului ştiinţific în Academia ,,Ştefan cel Mare”, pe lângă cadrele 
ştiinţifico-didactice, contribuie studenţii, masteranzii şi doctoranzii care, prin prisma articolelor 
şi lucrărilor elaborate, abordează multiple probleme cu care se confruntă atât teoreticienii, cât şi 
practicienii în domeniul dreptului penal, criminologiei, dreptului execuţional-penal, dreptului 
poliţienesc, activităţii operative de investigaţii, dreptului economic, dreptului constituţional, 
administrativ, managementului instituţiilor de drept etc. 

Un pas important în vederea promovării cadrelor ştiinţifice ale instituţiei prin susţinerea 
tezelor de doctorat a fost faptul că la data de 1 octombrie 2009, CNAA a validat decizia 
Senatului Academiei ,,Ştefan cel Mare” cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil 
pentru examinarea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea 12.00.08 - Drept penal (cu 
specificările respective). 

Specificul Academiei constă şi în faptul că ea este o instituţie de învăţământ superior 
universitar cu o subordonare dublă: Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Educaţiei, iar 
creşterea permanentă a calităţii procesului de învăţământ şi implementarea continuă a 
rezultatelor obţinute în urma cercetărilor ştiinţifice în activitatea practică rămân a fi direcţiile 
prioritare ale Academiei pentru viitor. 

 Profilul ,,Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor prin eficientizarea 
măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)” este subordonat din punct 
de vedere strategic Centrului de cercetări ştiinţifice al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, iar 
din punct de vedere metodologic – Facultăţii de Drept şi Facultăţii Securitate şi ordine publică.  

Prin crearea unui sistem educaţional juridic competitiv, cele două facultăţi ale Academiei  
pregătesc viitori specialişti în domeniul cercetării, teoriei şi practicii juridice, cu reale 
competenţe în promovarea valorilor democratice ale statului de drept şi în adaptarea profesională 
la noile cerinţe impuse de dezvoltarea actuală a societăţii.  
 Prognoza unui profil de cercetare ştiinţifică în cadrul instituţiei constă în stabilirea 
direcţiilor prioritare de investigare a profilului, reieşind din cursul evoluţiei ştiinţei, exigenţele 
societăţii contemporane şi nivelul de pregătire ştiinţifică a corpului profesoral-didactic. 

 Academia oferă un profil de pregătire complexă în domeniul jurisprudenţei, iar planurile de 
învăţământ cuprind atât discipline fundamentale de drept, cât şi discipline opţionale.  

Obiectivele concepţiei dezvoltării profilului în perioada 2008-2012 au fost realizate în 
mare măsură. Toţi colaboratorii profilului activează în scopul realizării unui singur obiectiv – 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea acestora în rîndul studenţilor, masteranzilor, 
inclusiv implicarea lor în cercetarea ştiinţifică comună şi individuală. Colaboratorii şi-au 
intensificat activitatea în vederea obţinerii proiectelor pentru susţinerea tinerilor cercetători.  

De asemenea, s-a intensificat activitatea în vederea participării la conferinţele ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale. Pe parcursul anilor 2008-2012 li s-a creat tinerilor cercetători condiţii 
favorabile cercetării; s-au efectuat un şir de stagieri ale acestora peste hotare; s-au încheiat 11 
acorduri de colaborare cu centrele ştiinţifice din diferite ţări; s-au susţinut 8 teze de doctor; s-au 
organizat o serie de mese rotunde, conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare etc. 

2. CADRUL TEMATIC ŞI INSTITUŢIONAL DE CERCETARE 
În cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la 

Centrul de cercetări ştiinţifice, divizat în 3 secţii: drept penal, drept poliţienesc şi drept 
economic, precum şi la catedre. 

Principala verigă care coordonează şi realizează nemijlocit activităţi de cercetare ştiinţifică 
în cadrul instituţiei este Departamentul activitate de cercetare ştiinţifică. 

Organizarea procesului de cercetare ştiinţifică este realizată conform tematicii planurilor 
anuale şi de perspectivă, aprobate de către Senatul Academiei. 

La categoria sarcinilor de bază ale activităţii de cercetare ştiinţifică a Academiei se atribuie: 
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1) 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; 

2) 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; 

3) sistematizarea şi planificarea cercetărilor ştiinţifice, precum şi implementarea 
rezultatelor obţinute în urma cercetărilor în activitatea practică; 
 Menţionăm că rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se realizează atît în procesul de 
cercetare cît şi după finalizarea acestuia, iar în dependenţă de tema cercetată: 

1. sunt utilizate la elaborarea actelor legislative şi a altor acte normative; 
2. sunt aplicate în activitatea practică a subdiviziunilor MAI sau a altor organe de 

drept; 
3. constituie temei pentru realizarea experimentului, rezultatele căruia sunt 

implementate în activitatea practică; 
4. sunt incluse în procesul de învăţămînt, în monografii, manuale sau alte publicaţii; 
5. sunt reflectate în propuneri, recomandări metodologice şi materiale analitice; 
6. sunt publicate în materialele conferinţelor, simpozioanelor, seminarelor ştiinţifice 

şi ştiinţifico-practice; 
7. sunt utilizate în alte forme, recunoscute sub aspect practic şi aplicativ. 

 
În contextul profilului de cercetare ,,Asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor 

prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii (delincvenţei)” 
cercetările ştiinţifice vizează mai multe ramuri ale ştiinţei, în special: drept penal; criminologie; 
calificarea infracţiunilor, drept execuţional-penal; activitate operativă de investigaţii; drept 
procesual-penal; activitatea de urmărire penală; criminalistică; expertiză judiciară; medicină 
legală şi psihiatrie judiciară; drept constituţional; drept administrativ; drept internaţional public; 
drept civil; drept procesual civil; dreptul afacerilor; dreptul familiei; dreptul fiscal; dreptul 
muncii etc.  

În anii de referinţă, instituţia şi-a desfăşurat activitatea ştiinţifică prin proliferarea 
următoarelor direcţii de cercetare: 
1. Probleme de prevenire şi combatere a diferitor tipuri de criminalitate (criminalitatea juvenilă, 
infracţiunile cu caracter terorist, infracţiunile care atentează la valorile culturale) de către 
organele de urmărire penală şi subdiviziunile operative ale MAI. 

2. Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile legate de droguri, infracţiunile urmate de 
luarea ostaticilor). 

3. Interpretarea şi aplicarea legislaţiei de către organele de ocrotire a normelor de drept în 
strictă consonanţă cu reglementările existente în cadrul juridic naţional şi cel european. 

4. Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile de mare rezonanţă socială, infracţiunile 
în serie, infracţiunile cu caracter transnaţional) şi asigurării respectării drepturilor omului. 

5. Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile care atentează la ordinea şi securitatea 
publică, infracţiunile cu privire la traficul ilicit de droguri, infracţiunile care pot fi produse în 
virtutea riscurilor profesionale ale unor categorii de funcţionari). 
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6. Asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către 
subdiviziunile poliţieneşti în timpul manifestărilor cu caracter de masă. 

7. Activitatea organelor afacerilor interne şi a altor organe de drept în domeniul prevenirii şi 
combaterii diferitor tipuri de criminalitate (infracţiunile contra persoanei, criminalitatea 
patrimonial-economică, infracţiunile de trafic al fiinţelor umane) şi ocrotirii normelor de drept. 

În principiu, direcţiile de cercetare, care vizează domeniul dreptului penal şi dreptului 
public, au fost acoperite ştiinţific cu anumite activităţi propriu-zise, în particular: 

1. Criminalitatea penitenciară. Impact ştiinţific: Studiul a relevat necesitatea modificării 
unor acte normative, în special cele ce se referă la sistemul penitenciar, intensificării programelor 
de stat şi a organizaţiilor nonguvernamentale etc. Executor: S. Carp; 

2. Infracţiuni contra securităţii publice şi convieţuirii sociale. Impact ştiinţific: Studiul a 
fost axat pe ideea expunerii tezelor esenţiale din fiecare articol din Capitolul VIII a Părţii 
speciale a Codului penal şi a elementelor componenţei de infracţiuni. Sunt evidenţiate soluţiile 
din practica judiciară pronunţate de Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău şi a 
unor instanţe de fond cu privire la aplicarea legii penale.Executor: R.Cojocaru; 
 
Activitatea specială de investigaţii. Impact ştiinţific: Cercetarea s-a finalizat cu elaborarea: 
- Legii privind activitatea specială de investigaţii nr.59 din 29.03.2012. 
- Regulamentul comun privind organizarea şi realizarea activităţii speciale de investigaţii din 
04.12.2012. Executor: M. Gherman, A.Clefos, A.Punga, E.Blîndu; 
 
 Aspecte privind asigurarea urmelor materiale şi a expertizelor judiciare în cadrul urmăririi penale. 
Impact ştiinţific: Scopul final al acestui studiu a fost realizat prin identificarea problemelor 
existente şi formularea recomandărilor în scopul îmbunătăţirii calităţii lucrului cu urmele 
materiale şi expertizelor judiciare, finalizându-se cu elaborarea: „Ghidului pentru ofiţerul de 
urmărire penală”; „Urmele materiale şi corpurile delicte în activitatea de urmărire penală” şi 
Ghidul practic „Expertize judiciare”. Executor: Iu. Odagiu, L.Luchin; 
 
 Interacţiunea organelor administraţiei publice în asigurarea respectării drepturilor omului. Impact 
ştiinţific: Analiza realizărilor doctrinare şi reglementărilor normative din domeniul asigurării 
respectării drepturilor omului. Executor: R.Staraşciuc, I.Bantuş, N.Dimin. 
 

3. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE 
Administraţia instituţiei se conduce în activitatea sa de regulamente prezente în toate 

subdiviziunile. Angajarea, promovarea, atestarea şi concedierea personalului organizaţiei are loc 
conform cadrului normativ în vigoare.  

La momentul evaluării sunt 69 de persoane antrenate în activitatea ştiinţifică. Dintre 
persoanele antrenate în activitatea ştiinţifică 57 sunt de bază şi 21 angajaţi prin cumul.  

Procesul de cercetare este asigurat de specialişti calificaţi, cu grade ştiinţifice �i de doctori 
în drept. Institu�ia nu dispune de doctori habilita�i titulari. Raportul persoanelor cu grade 
ştiinţifice la numărul total de cercetători este 0,34. În Academie 31 de persoane sunt în vîrstă d 
epînă la 35 ani. Ponderea cercetătorilor abilităţi cu dreptul de conducător ştiinţific/consultant 
ştiinţific al tezelor de doctorat din numărul total de cercetători este de 24,3 % (16 colaboratori). 

3.2. Mijloace financiare disponibile  
Volumul total de finanţare a Academiei „Ştefan cel Mare” pentru anii 2008-2012 a 

constituit 141101,1 mil lei. Volumul mijloacelor destinate sectorului ştiinţific pentru anii: 
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 2008 a fost în sumă de 221,2 mii lei; 2009 – 161,6 mii lei; 2010 – 319,6 mii lei; 2011 – 565,2 
mii lei; 2012 – 632,9 mii lei. În total, volumul alocaţiilor pentru 5 ani a constituit 1900,5 mii lei 
şi media anuală fiind de 380,1 mii lei ceea ce constituie 1,3 % din volumul total de finanţare.  

Volumul mijloacelor financiare destinate sectorului ştiinţific din anul 2008 pînă în anul 
2012 s-a majorat cu 3,9%. 

În volumul total de finanţare a sectorului ştiinţific al Academiei se include finanţarea 
pentru proiectele instituţionale de bază, pentru proiectele internaţionale şi pregătirea cadrelor 
(doctoranzi, postdoctoranzi) care este reprezentat în  tabelul 1: 

  Tabelul 1, mii lei 
Anii 
 

Total  Cercetare 
ştiinţifică 
aplicativă  

Proiecte 
în cadrul 
Program
elor de 
Stat 

Proiecte 
internaţi
onale 

Pregătir
ea  
Cadrelor 
buget 

Proiecte  
indepen
dente 
(p/u 
tineri 
cercetăt
ori) 

Alocaţii 
suplime
ntare din 
Fondul 
de 
Rezervă 

 
Doctorat 
mijloace 
speciale 

2008 221,2 - - - 55,5 - - 165,7 
2009 161,6 - - - 56,6 - - 105,0 
2010 319,6 - - - 52,0 - - 267,6 
2011 565,2 - - 420,8 30,1 - - 114,3 
2012 632,9 - - 420,9 40,5 - - 171,5 
Total 1900,5 - - 841,7 234,7 - - 824,1 

 
Proiecte din cadrul programelor internaţionale 

Denumirea proiectului Alocaţii, 
(mii lei) Anul 

Proiectul „Modernizarea procesului de instruire” încheiat cu Ministerul 
Federal de Interne, Academia de Securitate, Republica Austria, 
coordonator Larii Iurie, dr. conf., univ., prorector pentru ştiinţă.  

841,7 2011-
2012 

 
Perioada proiectului este de 10 luni ( 09.2011 – 07.2012) în sumă de 50 000 EUR. 

Obiectivul proiectului este – Modernizarea procesului de instruire la capitolul activităţi 
sportive şi promovarea modului sănătos de viaţă. 

Secţia  Justiţie Penală şi Aplicarea Legii a Ambasadei SUA a donat un set complet 
de echipament profesionist – valoarea  totală a echipamentului donat constitue $37.508. 

 
Mijloace speciale ale Academiei pe anii 2008-2012 (cheltuieli de casă), în total – 10139,9 

mii lei, tabelul 2:  
Tabelul 2, mii lei 

                                               2008       2009         2010         2011        2012 
Total, inclusiv: 1943,3 1417,2 1283,5 2226,1 3269,8 10139,9 

Serviciii cu plata (Învăţămînt 
superior) 1796,2 1291,9 1141,8 2109,7 3143,0 9482,6 

Chiria/ arenda bunurilor 
proprietate publica - - - - - - 

Granturi, sponsorizari - - - - - - 
Alte mijloace speciale - - - - - - 
Serviciii cu plata, Cămine - - - - - - 
Serviciii cu plata, Doctorat 147,1 125,3 141,7 116,4 126,8 657,3 
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Serviciii cu plata ,,Doctorat” constituie 6,4% din volumul total al mijloacelor speciale. 
 

Finanţarea ştiinţei ( Pregătirea Cadrelor –doctorat) s-a efectuat de către Academia de Ştiinţe a 
Moldovei. 

  
Cheltuielile de casă sunt repartizate pentru: salarii, servicii comunale, deplasări şi 

procurarea utilajului, tabelul 3:  
  Tabelul 3, mii lei 

Indicii 2008 2009 2010 2011 2012 Total 
1 2 3 4 5 6 7 

Cheltuieli de personal 
(salarizarea, contribuţii de asig, şi 
prima de asig. medicală) 

100,5 132,5 129,1 71,6 171,6 605,3 

Burse doctoranzilor - - - - - - 
Procurare de echipament ştiinţific 66,8 - 85,8 29,1 111,4 293,1 
Servicii de cercetare ştiinţifică 
(congrese, conferinţe) 

- - - - - - 

Deplasări - - - 3,2 - 3,2 
Plata mărfurilor şi serviciilor 53,9 29,1 104,7 461,3 349,9 998,9 
Total 221,2 161,6 319,6 565,2 632,9 1900,5 
 
  Pe perioada evaluată, proiectele din institu�ie, conform planului constituie  suma de 1330,0 mii 
lei şi  executată suma de 1058,8 mii lei, cea ce constituie 79,6% faţă de plan. 

La repartizarea alocaţiilor anuale sunt prevăzute cheltuieli de procurare a utilajului 
ştiinţific, folosirea internetului, reparaţii a utilajului în volum de 889,5 mii lei (ce este nu mai mic 
de 20 % din suma totală), tabelul 4: 

  Tabelul 4, mii lei 
Anii Total ştiinţa Inclusiv la procurarea utilajului şi altele, 

din volumul total al instituţiei. 
% din suma totală 

2008 221,2 104,6 47,3 
2009 161,6 - 0 
2010 319,6 209,8 65,6 
2011 565,2 168,9 30 
2012 632,9 406,2 64,1 
Total 1900,5 889,5 46,8 

 
Din anul 2008 s-a ameliorat considerabil baza tehnico-materială. În ultimii 5 ani a fost 

procurat utilaj în sumă de 889,5 mii lei: 
2008 – 104,6 mii lei 

Denumirea utilajului buc mii lei 
Printer 6 17,9 
DVD player 3 2,3 
Cadoscop  1 3,0 
Utilaj pentru laborator 1 14,6 
Computer  11 61,8 
Computer  1 5,0 

             
           2009 –  

   
 
2010 – 209,8 mii lei 
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Computer  8 51,4 
Notebook  3 22,8 
Girofar  1 6,7 
Endoscop  1 4,8 
Microscop  1 4,1 
Multiplicator 1 120,0 

  
2011 – 168,9 mii lei 
 

 
2012 – 406,2 mii lei 

Ipad 2,0 21,3 
Printer  1,0 7,7 
Tir interactive cu laser 1 54,4 
Computer  10 45,6 
Printer  2 4,7 
Plasma  2 12,0 
Microfoane p/u conferinţe  4 19,4 
Copiator,printer  1 9,8 
Covorului de luptă (tatami) 1 111,4 
Calculatoare (o reţea) 16 110,9 
Proiector “Nec” V 230 X 1 9,0 

 
Activitatea de cercetare ştiinţifică este susţinută de o bază tehnico-materială bună ce 

cuprinde etajele 1,2,3,4 ale blocului de studii, în total – aproximativ 700 m2 ceea ce permite 
desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice, dispun de 234 calculatoare, toate cu acces la internet şi 
fondul bibliotecii în număr de 117 858 unităţi (cărţi, reviste, ziare, monografii şi publicaţii 
ştiinţifice fundamentale). Facultăţile Drept şi SOP mai bebeficiază de o bibliotecă secretă proprie 
cu o gamă bogată de literatură juridică cu un spaţiu de peste 98 m2. 

Academia respectă legislaţia în vigoare privind retribuirea muncii. Gestionarea 
mijloacelor financiare se efectuează în strictă conformitate cu direcţiile aprobate de utilizare a 
mijloacelor financiare în corespundere cu prevederile normative în vigoare. 

Activitatea economico-financiară a Academia este conform prevederilor actelor 
normative în vigoare cu respectarea disciplinei financiare. La momentul evaluării activităţii 
economico-financiară şi acreditării, Academia nu are datorii faţă de salariaţi şi fondul social, 
achitînd integral salariul pe luna septembrie curent. Executarea devizelor de cheltuieli aprobate 
se efectuează în strictă conformitate cu direcţiile aprobate de utilizare a mijloacelor financiare. 

4. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul 
Activităţile Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI corespund direcţiilor prioritare ale 

cercetării şi dezvoltării pentru anii 2003-2010 (aprobate prin hotărîrile Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 1401-XV din 24.10.2002) şi direcţiilor strategice ale sferei ştiinţei şi inovări, 
aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 80 din 28 ianuarie 2005 cu 
modificările ulterioare prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 933 din 15.08.2010), 
precum şi tendinţelor regionale şi internaţionale de dezvoltare a ştiinţei.  

Rezultatele cercetărilor efectuate în anii 2008-2012 au fost reflectate în circa 504 lucrări 
ştiinţifice dintre care lucrări ştiinţifice publicate în ţară 458 (manuale pentru învăţămîntul 
universitar – 10; lucrări instructiv-metodice – 21; lucrări metodice, note de curs – 22; articole în 

Computer  6 29,0 
Set copertare  1 37,9 
Materiale p/u sala de reabilitare 
psihologică şi laborator de psihologie 
juridică 

 102,0 
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reviste naţionale, categoria B – 1; articole în reviste naţionale, categoria C – 262; articole în alte 
reviste ştiinţifice – 13; articole în culegeri na�ionale – 122; rezumate la conferinţe naţionale – 2 
şi lucrări ştiinţifice publicate în străinătate 46 (articole în revistele de specialitate din străinătate – 
16; articole în culegeri – 24; rezumate la conferinţe ştiinţifice – 6).  

Dintre publicaţiile de performanţă elaborate în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare”, pot fi 
menţionate următoarele:     

 
1. Simion Carp, Criminalitatea penitenciară, Chişinău, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a 

MAI, Chişinău, 2008, 190p. 
      2.Anatolie Bantuş, Igor Bantuş, Roman Staraşciuc, „Elemente de drept public”, Editura 
„Elena-V.I., Chişinău, 2008, 473 p. 
      3.Valeriu Nour, Gh. Chiriţa „Instruirea Poliţienească”, ed. Poliart SRL, Chişinău 2008, 249 
p. (16 c/a); 
      4.Marian Gherman, Alic Clefos. „Îndrumar metodologic, privind prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor  de migraţie ilegală, trafic de fiinţe umane şi copii”, Chişinău 2008, 144p. 

      5.Alexei Pungă, Simion Carp, Alexandru Pareniuc Valentin Menjinschi. „Activitatea 
investigativ-operativă a OAI” (partea generală),Chişinău, 2008, 400p. 

        6. Radion Cojocaru, Viorel Berliba (în coautorat), Codul penal al Republicii Moldova. 
Comentariu. Studiu ştiinţifico-practic, Chişinău, 2009, 847 p. 
        8.Andrei Guştiuc., L.Guştiuc. Diminuarea riscurilor profesionale prin îmbunătăţirea 
procesului de recrutare a angajaţilor pentru organele afacerilor interne. Experienţa LAPD (Los 
Angeles Police Department). În materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale 
„Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi 
ai altor organe de drept” desfăşurată la data de 26-27 octombrie 2010, mun.Chişinău, Academia 
„Ştefan cel Mare” a MAI. Chişinău. 2011. Editura Bons Offices SRL. p.76-82. 
        9. Marin Gherman, Alic Clefos, Eugen Blîndu. „Metodologia prevenirii şi descoperirii 
infracţiunilor de către serviciul Poliţiei Judiciare”, Chişinău 2010, 280 p. 
       10. Victor Mîrzac „Detectorul comportamentului simulat în activitatea de urmărire penală”, 
Chişinău 2010, 62 p. 
       11.Simion Carp, Drept execuţional-penal, Chişinău, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a 
MAI, Chişinău, 2010, 344 p. 
       12. Roman Staraşciuc, „Dreptul refugiaţilor”, Chişinău, 2011, 152p (7,6 c.a). 
      13.Igor Bantuş, Nicolae Sandu, Oleg Chiril, „Organele de ocrotire a normelor de drept”, 
Editura Academiei „Ştefan cel Mare”, Chişinău, 2011, 350p. 
      14. Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. „Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de către 
serviciile Poliţiei judiciare”. (Partea specială), Chişinău, 2011, 417 p. 
      15.Valentin Chiriţa, Luarea de ostatici (analiza juridico-penală şi criminologică), Chişinău, 
Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 244 p. 
      16.Cornel Osadcii, Diferenţierea şi individualizarea executării pedepsei închisorii, Chişinău 
2011, Ed. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 2011, p.283. 
      17.Oleg Rusu, Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei 
cu închisoare, Chişinău, Tipografia Academiei „Ştefan cel Mare”,  2011, 320 p. 
      18. Radion Cojocaru, Drept penal. Partea specială. Culegere de speţe (Ediţia a II-a revăzută 
şi adăugită), Chişinău, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2011, 130p. 

Cadrele didactico-ştiinţifice şi potenţialul ştiinţific studenţesc sunt antrenate în 
desfăşurarea diverselor manifestări cu caracter ştiinţific.  

În perioada de referinţă, în calitate de coordonatori la organizarea conferinţelor ştiinţifice de 
rang internaţional şi naţional este notabilă prestaţia D-lor Simion Carp şi Iurie Larii. 

Ponderea cercetătorilor implicaţi în procesul de instruire. 
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Întreg personalul implicat în sfera de cercetare şi inovare (100% cercetători ştiinţifici) sunt 
încadraţi în activitatea instructiv-didactică. Unii dintre aceştia desfăşoară activităţi la Ciclul I 
(licenţă), iar cei care deţin grad ştiinţific inclusiv la Ciclul II (masterat). 

Antrenarea în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. 
O parte din cercetătorii ştiinţific sunt implicaţi activ în cadrul procesului de pregătire a 

cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare în calitate de conducători ştiinţifici/consultanţi ştiinţifici la 
teze de doctorat. Astfel, la moment 19 cercetători ştiinţifici ( 24,3%), prin dispoziţia CNAA, sunt 
abilitaţi cu dreptul de conducător ştiinţific/consultant ştiinţific la teze de doctor. 

Cercetătorii �tiin�ifici ai institu�iei au fost antrenati in activitatea Seminarului 
�tiin�ific de profil, specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; 
criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria 
activităţii investigativ-operative) din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, avînd 
următoarea componenţă: 
 
Carp Simion –conferenţiar universitar, doctor în drept, preşedinte al SŞP; 
Odagiu Iurie - conferenţiar universitar, doctor în drept, vicepreşedinte al SŞP; 
Cojocaru Radion – conferenţiar universitar, doctor în drept, secretar al SŞP; 
Larii Iurie – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Berliba Viorel  - conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Gherman Marian – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Ursu Veaceslav – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Florea Vasile – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Stamatin Ştefan – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Zosim Alexandru – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP. 
Pareniuc Alexandru – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Nour Valeriu – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Gladchi Gheorghe – profesor universitar, doctor habilitat în drept, membru al SŞP; 
 Dolea Igor – conferenţiar universitar, doctor habilitat în drept, membru al SSP; 
Osadcii Cornel – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Rusu Oleg – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
 Glavan Boris – conferenţiar universitar, doctor în drept, membru al SŞP; 
Chiriţa Valentin – doctor în drept, membru al SŞP; 

 
Pe parcursul perioadei de evaluare cercetătorii Academiei ,,Ştefan cel Mare” au participat 

la şedinţele Consiliilor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor în drept în calitate de 
preşedinte, secretar ştiinţific, membri şi referenţi oficiali.  

• referenţi oficiali la 13 teze de doctor 
• preşedinte al CŞS – la 3 teze  
• secretar al CŞS – la 10 teze 
• membru al CŞS – la 10 teze. 

Pe parcursul perioadei 2008-2012, sub conducerea cadrelor ştiinţifico-didactice din cadrul 
Academiei ,,Ştefan cel Mare” au fost susţinute 14 teze de doctor în ştiinţe. 

La moment 32 doctoranzi isi fac studiile in cadrul institu�iei. 
Tot în perioada de referinţă au fost sus�inute 8 teze de doctor: 
o Antoci Albert, 2005 - 2012, Academia de Ştiinţe din RM; 
o Chiper Natalia, 2005- 2008, Academia de dirijare a MAI a Federaţiei Ruse; 
o Creangă Liliana, 2005-2012, Academia ,,Ştefan cel Mare”; 
o Chiriţa Valentin, 2005-2011, Academia ,,Ştefan cel Mare”; 
o Osadci Cornel, 2002-2010, Academia ,,Ştefan cel Mare”; 
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o Glavan Boris, 2006 - 2010, Academia ,,Ştefan cel Mare”; 
o Cernomoreţ Sergiu, 2006 - 2009, Academia ,,Ştefan cel Mare”; 
o Paladi Adrian, 2006- 2009, Academia ,,Ştefan cel Mare”. 
Unii dintre aceşti cercetători au realizat stagiul de cercetare în alte instituţii din ţară şi de 

peste hotare, iar astăzi activează în cadrul Academiei ,,Ştefan cel Mare” (Chiper Natalia, Antoci 
Albert). 

Colaboratorii Academiei în perioada evaluată au participat atât la sedinţele Consiliilor 
Ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor  în calitate de preşedinte, secretar ştiinţific, membri şi 
referenţi oficiali, cât şi la şedinţele Comisiilor examenelor de licenţă şi masterat în calitate de 
presedinte sau membri.  

În perioada evaluată cercetătorii Academiei ,,Ştefan cel Mare” au desfăşurat diverse 
forme de antrenare în activităţi conexe cercetării. Astfel, în perioada de referinţă, în cadrul 
instituţiei, au fost desfăşurate 36 – conferinţe ştiinţifice dintre care naţionale – 29, 5 – manifestări 
ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, şi 2 – manifestări ştiinţifice internaţionale, 
tematica de bază referindu-se în special la: Prevenirea şi combaterea criminalităţii.  

S-a constatat, că problematica conferinţelor este actuală, interesantă şi utilă publicului 
larg, în special celor interesaţi de problemele jurisprudenţei. 

Centrul de cercetări ştiinţifice a evoluat în calitate de organizator/coorganizator - 35 
manifestări pentru utilizatori. 

Cercetătorii instituţiei au participat avizarea proiectelor de acte legislative şi normative în 
diverse domenii, numărul fiind impunător – 286. 
        Academia ,,Ştefan cel Mare” este fondatoare a Anuarului ştiinţific instituţional şi a Analelor 
ştiinţifice. La moment articolele în mare parte, sunt publicate doar în Anale, care este alcătuit din 
cîteva compartimente: Ştiinţe juridice; Management, instruire aplicativă şi tehnologii 
informaţionale; Politologie, psihologie, filozofie şi ştiinţe istorice; Limbi moderne. 

Personalul didactico-ştiinţific este antrenat în activitatea revistelor ştiinţifice de profil ca 
membri ai colegiului de redacţie (V.Florea, Şt.Belecciu, Tudor Osoianu, Radion Cojocaru, 
Alexandru Zosim, Iurie Larii, Gheorghe Gladchi, Veaceslav Ursu, Andrei Guştiuc, Marian 
Gherman, Alexandru Pînzari, Veaceslav Grati, Alexandru Pareniuc, Igor Trofimov,Valeriu 
Nour) la – 5 reviste ştiinţifice ( Legea şi Viaţa, Закон и Жизнь, Omul şi Universul, revista 
Institutului de Ştiinţe Administrative din RM, Analele ştiinţifice ale Academiei ,,Ştefan cel 
Mare”) dintre care 3 persoane ( R. Cojocaru, Şt.Belecciu) sunt membri la trei reviste din 
străinătate (Право и Политология (Международный научный журнал) (Azerbaidjan, Georgia, 
Moldova, „ Власть. Человек. Закон”, editată în or. Zaporojie, Ucraina, revistei ştiinţifice Acta 
Universitatis ,,G.Bacovia”- Juridica, Bacău). 

Cadrele didactico-ştiinţifice activează în calitate de consultanţi şi experţi în diverse proiecte: 
Igor Trofimov, Andrei Guştiuc (consultanţă acordată persoanelor juridice şi/sau fizice), 
M.Gherman, A.Punga, A.Clefos, E.Blîndu, Ig. Trofimov, N. Paustovscaia, C. Burbulea 
(Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova). 

O formă efectivă de propagare a realizărilor ştiinţifice în domeniul dreptului penal şi a 
imaginii ştiinţei constituie radioul şi televiziunea. Conform informaţiilor estimative cu 
participarea colaboratorilor Academiei în 2012 s-au produs 6 emisiuni TV. 

Pentru perioada 2008-2012, numărul lucrărilor ştiinţifice per cercetător în mediu este de 
3,37. 

Proiecte de cercetare instituţională: 
În perioada evaluată au fost obţinute următoarele proiecte de cercetare instituţională: 
1. Proiectul comun al Direcţiei Generale Poliţie Ordine Publică a MAI, Academia 

„Ştefan cel Mare” şi Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA). 
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2. Programul Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene privind susţinerea 
democraţiei în Republica Moldova. 

3. Proiectul comun „Poliţia în Societate” al Academiei „Ştefan cel Mare” în colaborare 
cu Ministerul Federal de Interne al Germaniei, biroul federal al poliţiei criminale. 

4. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Ambasadei SUA în Republica 
Moldova „Instruirea colaboratorilor de poliţie în domeniile investigaţiilor operative, traficul de 
fiinţe umane, droguri, arme precum şi instruirea acestora privind combaterea exploatării 
minorilor pe internet”. 

5. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi PNUD ,,Instruirea colaboratorilor 
de poliţie în domeniul managementului şi formarea profesională a colaboratorilor în domeniul 
prevenirii şi combaterii torturii”. 

6. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Fundaţia „Hanns Seidel” întru 
promovarea valorilor europene în domeniul poliţienesc, schimbul de experienţă în domeniul 
instruirii colaboratorilor de poliţie, combaterea traficului de fiinţe umane, droguri, spălarea 
banilor, infracţiuni informaţionale. 

7. Programul comun de instruire „Asistenţă Poloneză pentru 2011-2012”. 
8. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi Misiunea OSCE în RM întru 

consolidarea capacităţilor ofiţerilor de poliţie privind metodele şi tehnicele de bază pentru 
efectuarea investigaţiilor proactive şi identificarea victimelor, consolidarea cooperării 
multidisciplinare în cadrul sistemului naţional de referinţe cât şi a colaborării internaţionale. 

9. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi SOROS-Moldova întru formarea 
percepţiilor populaţiei despre securitatea personală, racordarea sistemului de justiţie penală din 
RM la standardele internaţionale de drepturi ale omului. 

10. Proiectul comun al Academiei „Ştefan cel Mare” şi misiunea EUBAM întru 
combaterea traficului ilicit de droguri, gestionarea conflictelor, instruirea formatorilor de limbă 
engleză, elaborarea curriculumului de anticorupţie. 

11. Proiectul ,,Protecţia copiilor împotriva torturii şi maltratării în Asia Centrală şi 
Europa de Est” în comun cu Unicef, în domeniul justiţiei juvenile 

5. Colaborare la nivel naţional. 
În scopul realizării obiectivelor planului de studii şi cercetare ştiinţifică, Academia ,,Ştefan 

cel Mare” acordă o atenţie deosebită semnării acordurilor naţionale de colaborare. Schimbul de 
experienţă, participarea în comun la diferite proiecte de cercetare şi publicarea rezultatelor 
cercetării ştiinţifice fiind prioritare în obţinerea finalităţii şi succesului colaborării. 

Astfel, în perioada evaluată au avut loc colaborări cu următoarele instituţii: 
1. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Fondul Naţiunilor 

Unite pentru Populaţie pentru implementarea Planului de Lucru Anual, finanţat de UNFPA 
aprobat ca parte a planului de Acţiuni pentru implementarea Programului de asistenţă şi 
cooperare pentru 2007-2011, din 04 octombrie 2010. 

În perioada de referinţă cercetătorii Academiei ,,Ştefan cel Mare” au fost antrenaţii în 
activităţile de conlucrare  cu organele ierarhic superioare, în special cu 1) Cancelari de stat; 2) 
Ministerul Afacerilor Interne; 3) Ministerul Educaţiei;   

Cercetătorii ştiinţifici ai Academiei participă activ în cadrul Comisiilor instituite de 
Preşedinte, Parlament, Guvern.  

În egală măsură merită a fi apreciată practica de asistenţa juridică acordată de cercetători la 
avizarea proiectelor de legi şi alte acte normative, consultarea instituţiilor de specialitate în 
diverse probleme ce ţin de aplicarea normelor de drept, elaborarea recomandărilor ştiinţifice în 
domeniul avizat.  

6. Colaborare internaţională. 
În contextul ralierii Republicii Moldova la standardele internaţionale în materie de inovare 

şi ştiinţă, Academia ,,Ştefan cel Mare” consideră un obiectiv important, prevăzut şi în Carta 
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Universitară, politica de deschidere practicată, constant şi susţinut în spaţiul european şi 
internaţional. Astfel, prin acordurile internaţionale de cooperare ştiinţifică, instituţia îşi propune 
să susţină principiile privind gestionarea proprietăţii intelectuale (PI). Aceste principii garantează 
reciprocitatea, tratamentul echitabil şi avantajele reciproce în materie de PI, promovând astfel 
încrederea şi schimbul de cunoştinţe în cadrul activităţilor de cercetare. Pentru realizarea 
direcţiilor strategice ale cooperării internaţionale, Academia ,,Ştefan cel Mare” a semnat 
următoarele acorduri de colaborare: 
         1. Protocol de cooperare între instituţiile de învăţămînt superior a MAI/Poliţie a ţărilor 
membre CSI, semnat la Moscova pe  11 septembrie 2009. 

2. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Universitatea de 
Stat a MAI al Ucrainei din or. Odesa din 27 octombrie 2010. 
          3. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Institutul 
Juridic a MAI al Federaţiei Ruse din or. Voronej, din 28 ianuarie 2010. 

4. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi INTERPA din 
Istanbul din 2 iulie 2011. 

5. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Academia de 
Poliţie „A. I. Cuza” a MAI al României din Bucureşti din 3 iunie 2011. 

6. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Colegiul 
European de Poliţie (CEPOL), din 10 decembrie 2012. 

7. Contract de instruire în domeniul pregătirii poliţieneşti între Academia „Ştefan cel 
Mare” a MAI al RM şi Academia de Poliţie al MAI al Republicii Azerbaidjan, din 8 septembrie  
2012. 
           8. Acord de colaborare între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Universitatea 
de Drept a Academiei de Ştiinţe a Ucrainei din or. Kiev, din 8 iunie 2007, actualizat 27 august 
2012. 

9. Memorandum de înţelegere între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi 
Universitatea de Drept a Academiei de Ştiinţe a Ucrainei din or. Kiev, din 27 august 2012. 

10. Protocol de parteneriat între Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Agenţia 
internaţională pentru prevenirea criminalităţii şi politici de securitate din Bucureşti din 14 iunie 
2012. 

În scopul îmbunătăţirii procesului de instruire şi cercetare Academia „Ştefan cel Mare” 
desfăşoară o activitate de proporţii privind stabilirea şi întreţinerea contactelor cu instituţii 
similare de peste hotare, precum şi cu organizaţii străine cu sediul sau filiale în Republica 
Moldova, cu misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova şi misiunile diplomatice ale 
RM de peste hotare. 

1. Instiututul Juridic al MAI al Ukrainei din or. Donetk http:// www.dli.donetsk.ua 
2. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or Dnepropetrovsk 

http://.www.dduvs.dp.ua 
3. Universitatea MAI a Federaţiei Ruse din or. Sankt-Peterburg http://www.univermvd.ru 
4. Universitatea MAI a Federaţiei Ruse din or. Moskova http://www.mosu-mvd.com 
5. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Harikov http://www.univd.edu.ua 
6. Academia Naţională a MAI al Ukrainei din or. Kiev http://www.naiau.kiev.ua 
7. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Odesa http://www.onua.edu.ua 
8. Academia MAI al Republicii Belarus http://www.academy.mia.by 
9. Academia MAI al Federaţiei Ruse din or. Volgograd http://www.va-mvd.ru 
10. Instiututul Juridic al MAI al Federaţiei Ruse din or. Voronej 
11. Academia MAI al Federaţiei Ruse din or.Omsk http://www.omamvd.ru 
12. Fundaţia ,,Hanns Seidel” din or. Munchen, Bavaria http://www.hss.de 
13. Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din mun. Bucureşti, România 

http://www.academiadepolitie.ro 
14. Academia MAI din Georgia http://www.academy.security.gov.ge 
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15. Universitatea MAI al Federaţiei Ruse din or Krasnodar http://www.edu.ru 
16. Universitatea MAI al Federaţiei Ruse din or. Saratov http://www.suimvd.ru  
17. Institutul Juridic al MAI al Federaţiei Ruse din or. Oriol http://www.urinst.orel.ru 
18. Institutul Juridic al Serviciului Federal al Federaţiei Ruse din or. Pscov 

http://puifsin.ru 
19. Academia de Poliţie din or. Bacu , Azerbaijan http:// http://www.pa.edu.az 
20. Academia de Dirijare a MAI al Ukrainei din or Kiev http://www.aums.kiev.ua  
21. Universitatea de Stat a MAI al Ukrainei din or. Lvov http:// www.livs.lviv.ua 
22. Universitatea de Drept din or. Kiev http://www.kul.kiev.ua 
23. Academia de Poliţie din or. Ankara, Turcia http://www.pa.edu.tr 
24. The Liverpool Law School http://www.liv.ac.uk 
25. International Law Enforcement Academy Budapest http://www.ilea.hu 
26. Academia de Criminalistică şi ştiinţe poliţieneşti din or. Belgrad, Serbia http://www. 

kpa.edu.rs/en/ 
27. Şcoala de agenţi de poliţie din Cluj Napoca, România http://www.scoalapolcj.ro 
28. Şcoala de Formare Initială si Continuă a Personalului Politiei de Frontieră Iasi, 

România http://www.sficppfiasi.ro 
29. Academia de Poliţie din or. Şcitno, Polonia http://www.wspol.edu.pl 
30. Universitatea de Stat din or. Riga, Letonia http://www.university.lv 
31. Academia MAI din or. Duşanbe, Tajikistan 

 
7. Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării 
I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ DE CERCETARE – 200/300 
1.1. Personal uman - 80/130 
1.2. Potenţial logistic - 80/90 
1.3. Activitatea economico-financiară – 40/80 
 
Profil 
II. PERFORMANŢĂ ŞI VIZIBILITATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL – 75/270 
2.1.Publicaţii în străinătate - 17/95 
2.2. Impactul internaţional al cercetărilor şi elaborărilor - 43/115 
2.3. Apreciere internaţională şi antrenare în activităţi de expertiză - 15/60  
 
III. CONTRIBUŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RECUNOAŞTERE NAŢIONALĂ – 49/130 
3.1. Publicaţii în ţară - 26/55 
3.2. Impactul şi relevanţa ştiinţifică - 4/35 
3.3. Apreciere naţională şi antrenare în activităţi conexe cercetării - 19/40 
 
IV. RELEVANŢA ECONOMICĂ – 25/200 
4.1. Activitatea de brevetare, licenţiere, certificare a produselor - 0/50 
4.2. Transfer tehnologic - 0/100 
 4.3. Asistenţă şi servicii ştiinţifice prestate – 25/50 
 
V. RELEVANŢA SOCIALĂ – 81/100 
5.1. Transfer de cunoştinţe şi activitate didactică - 44/60 
5.2. Participări la elaborarea actelor normative şi în activităţi de consultanţă - 25/25 
5.3. Diseminarea informaţiei ştiinţifice şi promovarea imaginii ştiinţei - 12/15 

 
În total au fost acumulate 230 puncte la profil, ceea ce din 600 puncte constituie 38,3% �i 

200 puncte la capacitatea institu�ională, însumînd 430 puncte per total, ceea ce constituie 47,7% 
din punctajul maximal de 900. În concluzie, profilului i se oferă aprecierea suficient (230 
puncte, 38,3%). 
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 Reieşind din analiza şi evaluarea performanţelor Academiei “Ştefan cel Mare”, Comisia 

a decis acordarea punctajului suplimentar de 7 % (pentru managementul eficient al 
instituţiei -3%, pentru fezabilitatea planului managerial – 4%). 
 Punctajul de 3% pentru managementul institu�iei se fundamentează pe:  
-estimarea integrală a profilului organizaţiei care corespunde genericului,  
-a eforturilor depuse de către Academie în studierea domeniului de profil, prin publicaţiile 
pertinente avute,  
-administrarea şi organizarea activităţii catedrelor Academiei; 
-pentru încurajarea sus�inerii tezelor de doctor în �tiin�e de către tinerii cercetători 
�tiin�ifici; 
-prezen�a �i aplicarea laboratoarelor specializate, echipamentului modern în cercetarea 
profilului �tiin�ific. 
 Punctajul de 4% acordat pentru fezabilitatea planului managerial al institu�iei se 
fundamentează pe oportunitatea măsurilor expuse în Planul de ac�iuni al Academiei �tefan cel 
Mare pentru anii 2013-2014 care printer obiectivele referitoare la activitatea �tiin�ifică 
prevede: 
- organizarea conferinţelor naţionale (interuniversitare şi studenţeşti), a meselor rotunde; 
- încheierea acordurilor de colaborare cu Academii de Securitate din alte state; 
- desfăşurarea seminarelor cu participarea experţilor din străinătate; 
- participarea colaboratorilor Academiei la diverse seminare, mese rotunde, ateliere de lucru în 
cadrul colaborării cu organismele internaţionale (Misiunea EUBAM, CoE, UE, TAIEX, Unicef, 
ONU, etc); 
- avizarea proiectelor de acte normative. 
  
Ca urmare a acordării institu�iei punctajului suplimentar de 7% din punctajul maximal 
acumulat, au fost ob�inute 460 puncte în total, ceea ce formează 51,1%, fapt care permite 
evaluarea performan�elor institu�iei cu aprecierea bine (51-75%)1. 
 

 
8. Constatări şi recomandările Comisiei specializate pentru Planul de acţiuni: 

 
Comisia constată: 
●cota sus�inerilor în termen a tezelor de doctorat este mai mică de 20% în perioada supusă 
evaluării (5 puncte); 
●cota sus�inerilor tezelor de doctorat pe durata ultimilor 3 ani nu depă�e�te 30 % din numărul 
celor ce nu s-au înscris în termenele stabilite (0 puncte); 
●institu�ia nu dispune de doctoranzi care studiază în centre �tiin�ifice �i universitare peste 
hotare (0 puncte); 
●institu�ia  nu a înregistrat sus�ineri ale tezelor de doctor habilitat în perioada evaluată (0 
puncte); 
●finan�area organiza�iei nu are la bază proiecte na�ionale/granturi, sau contracte economice 
cu agen�i autohtoni (0 puncte); 
●cota mijloacelor financiare, acumulate în baza proiectelor selectate prin concurs, raportată la 
volumul totalal aloca�iilor prevăzute pentru realizarea tematicii �tiin�ifice nu a fost 
înregistrată (0 puncte); 

                                           
1 7% constituie 30,1 puncte. În total, cu punctajul suplimentar sunt acumulate 460 puncte, care din 
900 constituie 51,1% 
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●institu�ia nu dispune de monografii sau capitole în monografii, nici de căr�i de specialitate 
pentru învă�ămîntul universitar (dic�ionare, manuale), nici de articole în reviste ISI la capitolul 
publica�ii în străinătate (0 puncte); 
●institu�ia nu dispune de publica�ii �tiin�ifice electronice (0 puncte); 
●institu�ia nu dispune de membri de onoare al vreunei Academii d e�tiin�e sau unei societă�i 
�tiin�ifice interna�ionale (0 puncte); 
●în perioada evaluată institu�ia nu a beneficiat de vreun expert/consultant al unei organiza�ii 
�tiin�ifice de peste hotare, nici nu a dispus de vreun cercetător invitat într-o institu�ie 
universitară, �tiin�ifică consacrată din străinătate (0 puncte); 
●institu�ia înregistrat premii de Stat al RM sau premii ale Academiei de �tiin�e, fie alte premii 
na�ionale ob�inute în perioada evaluată (0 puncte). 
 
 
Comisia recomandă: 
● reprezentanţii profilului să înainteze actele pentru a deveni membri ai organizaţiilor de peste 
hoatre; 
● să înainteze proiecte de cercetare instituţională finanţate guvernamental; 
● instituţia să încurajeze elaborarea şi susţinerea tezelor de habilitat de către cadre didactice de la 
profil; 
● să dezvolte publicarea lucrărilor ştiinţifice electronice; 
● să mărească numărul publicaţiilor ştiinţifice prin monografii editate peste hotare; 
● să participe mai activ la concursurile ce ţin de obţinerea proiectelor independente; 
● să promoveze publicarea articolelor în reviste ISI; 
● să dezvolte schimbul de cercetători invitaţi de la instituţii universitare ştiinţifice consacrate din 
străinătate şi să încurajeze acumularea experienţei profesionale a colaboratorilor Academiei la 
centrele universitare din străinătate; 
● să încurajeze publicarea comunicărilor la conferinţe naţionale şi internaţionale; 
● să stimuleze financiar colaboratorii Academiei pentru activitatea ştiinţifică exercitată (de 
exemplu pentru publicarea monografiilor, manualelor etc.); 
● să încheie acorduri de colaborare cu alte instituţii universitare din ţară şi străinătate în vederea 
desfăşurării diverselor activităţi ştiinţifice sau metodico-didactice. 
 

 9. Concluzia de ansamblu a Comisiei specializate  
În baza evaluării Academiei „Ştefan cel Mare”, Comisia constată: 

●Academia „Ştefan cel Mare” a fost constituită şi activează în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
●Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este un 
centru de instruire şi ştiinţific universitar, care contribuie, prin activităţi didactice şi de cercetare 
pe direcţiile abordate, la instruirea specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să 
desfăşoare o activitate eficientă la profilul ,,Asigurarea ordinii publice şi a securităţii 
cetăţenilor prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii 
(delincvenţei)” 
● În cadrul instituţiei există un potenţial ştiinţific cu o calificare înaltă, care efectuează cercetări 
în conformitate cu profilul ştiinţific. 
●Valoarea rezultatelor ştiinţifice este confirmată prin: a) colaborări în plan naţional şi 
internaţional; b) implicarea cercetătorilor în diferite activităţi cu caracter ştiinţific; c) avizarea 
unor proiecte de acte normative; d) implementarea rezultatelor obţinute în procesul de studii. 
●Indicatorii şi informaţia prezentată în Raportul de autoevaluare al Academiei „Ştefan cel Mare” 
corespund realităţii.   
●În baza raportului de autoevaluare, analizei veridicităţii indicatorilor prezentaţi,  precum şi 
utilizarea metodelor performante de cercetare, adecvate obiectivelor preconizate, ce au permis 
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obţinerea rezultatelor semnificative ale cercetărilor ştiinţifice, Comisia specializată de evaluare 
constată, că Academia „Ştefan cel Mare”corespunde criteriilor de acreditare.  

Comisia specializată de evaluare propune Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 
acreditarea Academiei „Ştefan cel Mare” cu profilul „Asigurarea ordinii publice şi a securităţii 
cetăţenilor prin eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii 
(delincvenţei)” cu atribuirea calificativelor pentru performanţa obţinută: 

• profilului de cercetare – suficient (38,3%).  
• instituţiei -  organizaţie competitivă pe plan internaţional (51,1%) (categoria B). 

 
 
 
 
 
 
 
Comisia specializată de evaluare:  

Preşedinte                                                                                                                
   Igor Dolea, dr. hab. în drept  

profesor universitar  
 
Secretar                                                                                                                

 Maria Mutu-Strulea, dr. în drept,  
conferenţiar universitar 

 
Economist                                                                                                    

Zinaida Furtună, economist-contabil 
 
Comisia pe profil: 

Sergiu Brînză, 
dr. habilitat în drept, profesor universitar 

 
Iurie Mărgineanu, 

dr.în drept, conferenţiar universitar 
 

Sergiu Ţurcanu, 
dr. în drept, conferenţiar universitar 

 
Veaceslav Ceban 

viceministru, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne 
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