
APROB, 

Rector al Academiei “Ştefan cel Mare” 

a MAI al Republicii Moldova, 
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE INSTRUIRE 

a cursurilor de inițiere și perfecționare a limbii engleze, a angajaților din cadrul autorităților 

administrative și instituțiilor din subordinea MAI 

Anul de studii 2021-2022 

 

Nr.  

crt. 

Categoria de 

personal 

Numărul de 

grupe 

Nivel de instruire Perioada de 

instruire 

Repartizarea şi 

diversificarea 

 procesului de studii  

ore de curs 

(lecții 

practice) 

Evaluarea/ 

Absolvirea 

cursului 

1. Angajații din 

cadrul 

autorităților 

administrative 

și instituțiilor 

din subordinea 

MAI. 

 

4 Grupe 

(15-17 persoane) 

~ 68 persoane 

E06, E07, E08, 

E09 

A1 începător;  

A2 elementar; A2+ 

pre-intermediar 

120 ore 

12 săptămâni 

(3 ori/săptămână) 

13.09.2021 -

03.12.2021 

13.09.2021-

02.12.2021 

03.12.2021 

2. Angajații din 

cadrul 

autorităților 

administrative 

și instituțiilor 

din subordinea 

MAI. 

 

4 Grupe 

(15-17 persoane) 

~ 68 persoane 

E10, E11, E12, 

E13 

A1 începător;  

A2 elementar; A2+ 

pre-intermediar 

120 ore 

12 săptămâni 

(3 ori/săptămână) 

10.01.2022 -

01.04.2022 

10.01.2022-

31.03.2022 

01.04.2022 

3. Angajații din 

cadrul 

autorităților 

administrative 

și instituțiilor 

din subordinea 

MAI. 

 

4 Grupe 

(15-17 persoane) 

~ 68 persoane 

E14, E15, E16, 

E17 

A1 începător;  

A2 elementar; A2+ 

pre-intermediar 

120 ore 

12 săptămâni 

(3 ori/săptămână) 

18.04.2022-

08.07.2022 

18.04.2022-

07.07.2022 

08.07.2022 

4. Angajații din 

cadrul 

autorităților 

administrative 

și instituțiilor 

din subordinea 

MAI. 

 

4 Grupe 

(15-17 persoane) 

~ 68 persoane 

E18, E19, E20, 

E21 

A1 începător;  

A2 elementar; A2+ 

pre-intermediar 

120 ore 

12 săptămâni 

(3 ori/săptămână) 

12.09.2022-

02.12.2022 

12.09.2022-

01.12.2022 

02.12.2022 

Total planificat: 16 grupe - 272 persoane instruite. 



 
Notă:  
 

Organizarea procesului de instruire pentru un Curs de inițiere / perfecționare a limbii engleze (nivel A1 

începător; A2 elementar; A2+ pre-intermediar), pentru angajații din cadrul autorităților administrative și 

instituțiilor din subordinea MAI, include 84 de zile (12 săptămâni), dintre care: 

 59 zile - ore de instruire;  

 1 zi – evaluarea și ceremonia de absolvire a cursului; 

 24 zile – odihnă. 

Durata unui curs de instruire – 120 ore. 

 
 
 

Șef al Departamentului limbi moderne                                                     Viorica CORCEAC 

 

 

Coordonat: 

 

Șef al Direcției dezvoltare profesională 

comisar șef                                                                                            Anatolie ANDRONACHE 


