Paşaportul serviciului de administrare publică individualizat cu
caracter social „Cultură, educaţie, cercetare - cursuri on-line în
cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Denumire
Situaţia de viaţă

Descriere
Situaţia de viaţă este acordarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la
dezvoltare generală/profesională a cunoştinţelor.
Descrierea serviciului Învăţământul on-line este învăţământ distribuit la distanţă şi permite atât elevilor şi studenţilor
să urmeze diferite cursuri cât şi angajaţilor diferitor organizaţii, cei din urmă având
posibilitatea să studieze cursurile necesare pentru promovare sau alte cauze la domiciliu/locul
de muncă/locul studii în ţară şi peste hotare fără prezenţa fizică în instituţia de învăţământ în
domeniul milităriei. La finele cursurilor, persoana absolventă, va primi un certificat (formă
electronică) de finalizare a cursului respectiv.
Prestatorul serviciului Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Ministerul Apărării
Posesorul serviciului
Prestarea serviciului de educaţie, iniţiere/perfecţionare în diverse domenii (preponderent în
Funcţia serviciului
domeniul de securitate militară) persoanelor care au necesitate/sunt interesaţi de anumite
domenii.
Codului educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17 iulie 2014,
Actele normative
Hotărârea Guvernului nr. 980 din 19 octombrie 2010, cu privire la crearea Academiei
Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Informaţii de contact Adresa: str. Haltei 23, Chişinău, Republica Moldova
Adresa electronică: www.ilias.army.md
Telefon de contact: (022)82-27-16, (022) 82-27-00, (022) 82-27-49
Non-stop (24 ore din 24 )
Programul de lucru
Cetăţenii Republicii Moldova
Beneficiarul
În dependenţă de curs, persoanele au acces la aceste facilităţi
Condiţiile de
eligibilitate
Pentru a urma cursurile destinate pentru studiul la distanţă este necesar ca persoana solicitantă
Documentele
să se înregistreze pe platforma ILIAS
necesare
În dependenţă de durata cursului
Termenul de
acordare a serviciului
Serviciul este gratuit
Tariful
Învăţământul avansat distribuit la distanţă oferă cadrul şi mijloacele pentru desfăşurarea
Mijloacele de
acordare a serviciului cursurilor on-line şi pune la dispoziţia studenţilor laboratorul E-learning şi platforma pentru
managementul cursurilor on-line: ILIAS.
http://ilias.army.md; http://ilias.academy.army.md
Serviciu electronic
Limba română, limba engleză
Limba
Pregătirea pentru înmatricularea în instituţii de învăţământ în domeniul milităriei
Serviciile aferente
Perfecționarea individuală în domeniul securitate şi apărare
Nu sunt
Serviciile similare
Procesul administrativ Procesul administrativ este asigurat de către conducerea instituţiei de învăţământ militar
Serviciul e-Transformare a Ministerului Apărării monitorizează calitatea serviciului prestat
Reamintire şi
termenul de realizare
Sancţiuni şi penalităţi Comiterea fraudelor de diferită natură, precum şi constatarea altor contravenţii dovedite sunt
sancţionate conform legislaţiei în vigoare.

