Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.
Educational for eDrone
Asistență tehnică
Uniunea Europeană, Cu participarea partenerilor instituțiilor
superioare de învățământ şi asociaţii din Armenia, Belarus,
Sursa de finanțare/partener
Georgia, Moldova, Franţa, Italia Polonia, România
Italia (Universitatea UNISANNIO) - grand holder al proiectului
30535 € Euro
Buget
15.10.2016 – 30.04.2020, reluare 01.10.2020-16.10.2020 finisat
Perioada de implementare
28.02.2021
Dr. Iurie ODAGIU, Prim-prorector pentru studii și management
Coordonator de proiect
al calității
Argumentarea necesității / documentul de politici
Erasmus+KA2 – Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici privind consolidarea
capacităților în învățământul superior.
Scopul și obiective
Scopul proiectului eDrone este de a defini un mediu de învăţare pentru a oferi mai multe
oportunităţi de acces la noi competenţe legate de utilizarea tehnologiilor de tip drone în
activităţile profesionale. Aceste noi competenţe se referă în special în ceea ce priveşte utilizarea
soluţiilor avansate în domeniul TIC pentru folosirea informaţiilor dobândite cu ajutorul dronelor.
Utilizarea dronelor de către profesionişti va deschide noi scenarii care necesită cunoştinţe
practice şi teoretice care sunt dincolo de simpla conducere şi manevrabilitate a dronelor:
caracteristici mecanice, echipamente de detectare, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor obţinute,
legile naţionale şi locale care reglementează utilizarea dronelor
Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituţiilor de învăţământ superior în
ţările partenere instrumente eficiente pentru înfiinţarea Centrelor (OED) de Instruire pentru
Drone, pentru transferul tuturor cunoştinţele menţionate mai sus către profesioniştii din fiecare
ţară parteneră în timpul studiilor profesionale şi educaţionale. Astfel, fiecare ţară beneficiară va
crea câte un Centru de instruire (OED) privind folosirea Dronelor iar beneficiarii serviciilor de
instruire vor studia: arhitectura dronelor; tehnici de pilotare; echipamentul pentru dronă destinat
activităţilor de măsurare şi monitorizare; prelucrarea datelor obţinute; întreţinerea dronelor;
aspectele juridice ale folosirii dronelor; analiza şi prevenirea riscurilor; certificarea şi aprobarea
zborurilor.
Impactul principal al acestei propuneri este crearea, în ţările partenere, a unor competenţe şi
deprinderi specifice pentru a crea, pe de o parte, noi oportunităţi de pe piaţa muncii, iar pe de altă
parte, profesionişti capabili să gestioneze şi să menţină în mod corespunzător dronele.
Descrierea activităților și rezultatelor
Rezultate:
1. Elaborarea şi editarea suportului de curs „Educaţie pentru drone”
2. Participarea la elaborarea suportului „State of the art of drone laws in programme and partner
countries”
3. Elaborarea materialelor sesiunii ştiinţifice „Utilitatea dronelor în activitatea de combatere şi
prevenire a criminalităţii”
4. Organizarea şi desfăşurarea Consorţiumului în Chişinau, 7-8 decembrie, 2017
5. Participarea cu dări de seamă la 4 ateliere de lucru în Belarus, Armenia, Georgia
6. Organizarea şi desfăşurarea mesei rotunde“Dronele în activitatea poliţienească” în incinta
instituţiei, 16 martie 2018
7. Organizarea şi implicarea formatorului Ion Corcimari la cursurile de formare continuă în
incinta USM „Educaţie pentru Drone”, începînd cu data 3.06.2019 și în continuă
8. Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice „Utilitatea dronelor în ctivitatea de
combatere şi prevenire a criminalităţii”, 29 noiembrie 2019
9. Organizarea şi desfăşurarea lecţiei publice dedicate Educație pentru drone, 21.02.2020
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10. Participarea la stagiu de perfecţionare în perioada 22 septembrie - 6 octombrie 2018, la
Universitatea Evry, Franţa
11. Participarea cu comunicare la Atelierul ştiinţifico-practic „Tehnologii fizice avansate cu
aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu, 10.11.2020
12. Ședința de monitorizare a proiectului, 20.11.2020
13. Vizită la compania Autonomous Flight Technologies (AFT) (tehnologii de zbor autonom/
fără pilot) din București, România, 8.12.2020
14.Participări în format on-line la ședințe, ateliere, Consorţiumul final
15. Elaborarea materialelor promoţionale
16. Elaborarea studiilor de cercetare în domeniul dronelor
https://academy.police.md/cooperare/proiecte/educational-for-drone-edrone

Consolidarea capacităților privind politicele drepturilor omului.
European Human Rights Law for Universities of Ucraine and
Titlul proiectului
Moldova, HRLAW.
Asistență tehnică
Tipul de asistență
Uniunea Europeană, cu participarea partenerilor instituțiilor
superioare de învățământ şi asociaţii din Moldova, Ucraina,
Sursa de finanțare/partener
Estonia, Marea Britania, Spania, Suedia, Republica Irlanda
Estonia (Universitatea TalTech) - grand holder al proiectului
58880 € Euro
Buget
15.04.2016 – 30.04.2020
Perioada de implementare
Dr. Iurie LARII Prorector pentru ştiinţă
Coordonator de proiect
Argumentarea necesității / documentul de politici
Erasmus+KA2 – Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici privind consolidarea
capacităților în învățământul superior.
Scopul și obiective
Scopul:
De a permite Ucrainei și Republicii Moldova să întrunească provocările privind politicile
drepturilor omului, în conformitate cu standardele UE și internaționale, prin consolidarea
capacităților și măsurilor instituționale.
Obiectivul 1:
Elaborarea și implementarea unui program de master orientat pe studiu de caz în domeniul
drepturilor omului pentru studenții universităților din Moldova și Ucraina.
Obiectivul 2:
Instituirea Ombudsmanului pentru Studenți (OSO) și introducerea Codului de Integritate
Academică.
Obiectivul 3:
Furnizarea unui mecanism de măsuri intensive de consolidare a capacităților pentru cadrele
academice de Drept ale universităților din Moldova și Ucraina.
Descrierea activităților și rezultatelor
Rezultate
În conformitate cu primul obiectiv prevăzut în cadrul Proiectului HRLAW, echipa Academiei a
realizat următoarele:
- A elaborat Codul de etică şi integritate al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care a fost
aprobat în şedinţa Senatului instituţiei la data de 07 noiembrie 2018, dată la care se consideră
intrat în vigoare şi obligatoriu pentru întreaga comunitate academică a instituţiei. Codul este
divizat în 4 capitole/ compartimente, unde sunt prevăzute principiile generale, drepturile şi
obligaţiile membrilor comunităţii universitare, sancţionarea abaterilor de la prevederile Codului,
precum şi dispoziţiile finale.
- A elaborat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Oficiului Ombudsmanului
Studenţesc (OOS) al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care a fost aprobat în şedinţa
Consiliului Facultăţii de Drept al Academiei din data de 15 noiembrie 2018, aceasta fiind
considerată data intrării în vigoare. Regulamentul reglementează statutul OOS, funcţiile de bază,
atribuţiile şi competenţele acestuia, precum şi procedurile de recepţionare şi de examinare a
petiţiilor depuse de către studenţi. Scopul de bază al acestei entităţi studenţeşti este de a oferi
consultanţă şi asistenţă gratuită membrilor comunităţii universitare în legătură cu soluţionarea
unor situaţii conflictuale şi probleme ce vizează cazurile de încălcare a drepturilor şi libertăţilor
prevăzute de legislaţia în vigoare, Carta universitară, Codul de etică şi integritate academică,
precum şi regulamentele interne ale Academiei.
- În cadrul şedinţei Consiliului Facultăţii de Drept a Academiei din data de 07.02.2019 a fost
aprobat OOS care are un birou separat, dotat cu echipament şi consumabile necesare activităţii ce
ţine de domeniul de referinţă.
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Următoarele două obiective care rezultă din Proiect se referă la introducerea unor curricule în
programele de masterat şi doctorat, care se referă la drepturile omului, în conformitate cu
standardele UE şi cele internaţionale, prin măsuri de consolidare a capacităţii instituţionale.
Astfel, în vederea realizării acestor deziderate cadrele ştiinţifico-didactice ale Academiei au
elaborat curriculumurile şi suporturile de curs axate pe drepturile omului, care au fost sau
urmează a fi implementate în cadrul programelor de masterat şi de doctorat instituţionale
existente la moment, după cum urmează:
- Jurisprudenţa CtEDO în materia dreptului penal (doctorat);
- Protecţia juridică a drepturilor omului în activitatea poliţiei (masterat);
- Protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc (masterat);
- Justiţia pentru copii (masterat);
- Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoarea (inclusiv a femeilor, minorilor,
persoanelor cu disabilităţi şi de diferite etnii) prin prisma standardelor în domeniul drepturilor
omului (masterat).
Prin prisma implementării acestor obiective s-a resimţit îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale
ale Academiei în baza finanţărilor prevăzute în cadrul Proiectului, predestinate vizitelor de studii
şi achiziţionării echipamentului necesar în vederea facilitării activităţii OOS şi a procesului de
predare/ învăţare a materiei în domeniul drepturilor omului.
În luna februarie a anului 2019, Academia a beneficiat de lotul de echipament (calculatoare,
laptopuri, imprimante, copiatoare, proiectoare, table interactive etc.) în valoare de 19243.20
Euro.
Toate acestea au influenţat pozitiv asupra dezvoltării capacităţilor instituţionale ale Academiei,
prin sprijinirea personalului academic la elaborarea curriculelor şi cursurilor universitare din
cadrul programelor de masterat şi doctorat axate pe protecţia drepturilor omului, la
predarea/învăţarea materiei din domeniul vizat, au facilitat activitatea OOS etc.
Regulament privind organizarea şi funcţionarea oficiului ombudsmanului studenţesc (OOS) din
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”a MAI
Codul de etică şi integritate al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
https://academy.police.md/cooperare/proiecte/european-human-rights-law-for-universities-ofukraine-and-moldova-hrlaw

