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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

  

Art. 1. - Carta Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” reprezintă documentul 

fundamental care cuprinde principiile, drepturile/obligaţiile şi normele care reglementează 

viaţa comunităţii universitare în spaţiul propriu, fiind adoptată de Senatul universitar, în 

condiţiile legii. 

Art. 2. - (1) Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (denumită în continuare 

Academia), înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 137/1991 este organizată şi funcţionează 

conform Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 

din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind o instituţie publică de învăţământ 

superior acreditată din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, şi autonomie 

universitară, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare. 

(2) Academia, funcţionează pe baza prevederilor Constituţiei României, cadrului 

legislativ naţional şi european din domeniu, ordinelor ministrului administraţiei şi internelor, 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului precum şi pe baza principiilor legale 

ale autonomiei universitare şi a hotărârilor Senatului universitar. 

Art. 3. - (1) Identitatea instituţiei este definită prin: 

a)  Denumire: Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”; 

b)  Sediul principal: Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod poştal 

014031, fax. 021.317.55.17, telefon 021.317.55.23; 

c)  Pagină de internet: www.academiadepolitie.ro; 

d)  E-mail: secretar@academiadepolitie.ro; 

e)  Însemne şi simboluri: drapel, însemn heraldic, sigiliu, ştampilă, imn, uniformă, 

insignă şi ecuson; 

f) Zi aniversară: 25 februarie; 

g) Deviză: „Per Scientiam Pro Patria” (prin ştiinţă pentru patrie). 

(2) Ca instituţie de învăţământ superior a Ministerului Administraţiei şi Internelor 

(denumit în continuare M.A.I.), Academia se individualizează prin misiuni şi obiective 

specifice.  

CAPITOLUL II 

MISIUNE, OBIECTIVE ŞI PRINCIPII 
 

Secţiunea 1 

Misiune 
 

Art. 4. - În raport cu statutul şi competenţele sale, Academia are, următoarele 

misiuni principale: 

a) formarea de specialişti cu pregătire universitară pentru structurile M.A.I. şi alţi 

beneficiari, prin programe profesionale iniţiale şi continue, în vederea dobândirii 

competenţelor necesare pentru fiecare specializare; 

b) asigurarea identităţii de ofiţer de poliţie, jandarmi, pompieri, penitenciare sub 

aspectul formării personalului şi al prestigiului profesional; 
c) formarea prin studii universitare de masterat şi de doctorat, a specialiştilor civili şi 

militari în domeniile pentru care este abilitată; 
d) formarea prin studii postuniversitare în domeniul afacerilor interne a specialiştilor 

civili şi militari; 

http://www.academiadepolitie.ro/
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e) efectuarea cercetării ştiinţifice în domeniile pentru care este abilitată, promovarea 

colaborării ştiinţifice, multidisciplinare cu parteneri din ţară şi/sau străinătate; 
f) asigură cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru formarea în 

domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a personalului M.A.I. şi a 

altor categorii de personal din ţară şi din străinătate. 
 

Secţiunea a 2-a 

Obiective 
 

Art. 5. - Obiectivele Academiei sunt, în principal, următoarele: 

a)  formarea capacităţilor şi competenţelor profesionale necesare absolvenţilor 

pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor pe care le vor ocupa după finalizarea 

studiilor; 

b)  asigurarea pregătirii în domeniile poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, 

pompieri, penitenciare şi arhivistică la nivelul standardelor specifice învăţământului 

universitar; 

c)  asigurarea unui nivel calitativ înalt pentru învăţământul universitar (licenţă, 

masterat şi doctorat) şi postuniversitar, în concordanţă cu cerinţele Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), cu necesităţile practicii 

profesionale, precum şi cu evoluţiile ştiinţei şi tehnicii contemporane; 

d) asigurarea cadrului universitar  instituţional de nivel naţional şi strategic pentru 

studierea integrată în domeniul afacerilor interne, în scopul formării continue a ofiţerilor de 

conducere de nivel superior şi a experţilor din M.A.I., precum şi a altor actori sociali cu 

nevoi de pregătire în spaţiul de interes menţionat; 

e) cunoaşterea şi adaptarea practicilor comunitare-europene şi adaptarea lor la 

domeniile pentru care Academia este abilitată; 

f)  formarea şi dezvoltarea personalităţii membrilor comunităţii universitare în 

spiritul unei înalte educaţii culturale, ştiinţifice, patriotice, morale şi civice, corespunzătoare 

statutului de poliţist/cadru militar/funcţionar public; 

g) sprijinirea prin cercetare ştiinţifică proprie a nevoilor M.A.I. şi a sistemului 

social-economic şi juridic naţional; 

h)  afirmarea constantă şi progresivă a Academiei ca un forum al ştiinţei şi 

conştiinţei civice, al cooperării şi colaborării internaţionale; 

i)  încadrarea în prevederile legislaţiei naţionale privind evaluarea şi acreditarea 

academică; 

j) asigurarea transparenţei procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice, prin 

promovarea căilor de comunicare cu publicul şi mass-media, în limitele legii; 

k) participarea liberă la viaţa comunităţii academice, reprezentarea în organismele 

naţionale care coordonează învăţământul superior din România şi dezvoltarea parteneriatelor 

cu instituţii de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, din ţară şi străinătate; 

l) dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi 

cercetare ştiinţifică din ţară şi din străinătate, în scopul creşterii eficienţei activităţii şi 

prestigiului universităţii. 
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Secţiunea a 3-a 

Principii 

 
Art. 6. – Academia, ca instituţie de învăţământ superior, are la bază următoarele 

principii: 

     a) principiul autonomiei universitare - dreptul comunităţii universitare să îşi 

stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi 

funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a 

legislaţiei în vigoare; 

b) principiul libertăţii academice - dreptul comunităţii universitare de a se conduce şi 

de a exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice şi 

religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu misiunile 

şi obiectivele sale, cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale privind dezvoltarea 

învăţământului superior; 

c) principiul răspunderii publice – obligaţia Academiei de a respecta legislaţia în 

vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior  

şi de a răspunde, potrivit legii, pentru activităţile desfăşurate, în faţa beneficiarilor, a 

factorilor de control şi a societăţii civile;  

d) principiul asigurării calităţii - ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacitaţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se 

formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte 

standardele de calitate, inclusiv capacitatea Academiei de a oferi programe de educaţie în 

conformitate cu standardele anunţate; 

e) principiul echităţii - realizarea accesului la învăţare fără discriminare; 

f) principiul transparenţei - asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, 

prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

g) principiul eficienţei manageriale şi financiare - asigurarea eficienţei manageriale, a 

utilizării resurselor şi a cheltuirii fondurilor obţinute; 

h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 

academic – asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului 

academic care decurg din legislaţia în vigoare, regulamentele specifice şi 

contractele/angajamentele încheiate; 

i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice – asigurarea 

cadrului de manifestare liberă a ideologiilor, confesiunii religioase specifice fiecărui cult 

recunoscut şi a opiniilor politice, cu respectarea legii; 

j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor 

didactice şi a cercetătorilor – sprijinirea accesului studenţilor şi personalului Academiei la 

programe de mobilităţi naţionale, comunitare şi extra-comunitare, precum şi la activitatea de 

cercetare ştiinţifică naţională şi internaţională; 

k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor – dezbaterea şi 

consultarea partenerilor în deciziile relevante pentru comunitatea academică; 

l) principiul centrării educaţiei pe student - procesul de învăţământ are ca principal 

obiectiv studentul pentru formarea competenţelor, deprinderilor/abilităţilor şi aptitudinilor. 
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CAPITOLUL III 

STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ 
 

Art.7. – Principalele scopuri ale strategiei educaţionale a Academiei sunt: 

a) perfecţionarea mecanismelor de management intern prin realizarea unei 

construcţii instituţionale performante similare cu cele din Uniunea Europeană (U.E.) sau alte 

ţări cu rezultate notabile în învăţământul superior, în domeniile de studiu aprofundate de 

Academie; 

b) transformarea instituţiei într-un organism puternic şi flexibil capabil să 

gestioneze, pe principii moderne, sarcinile care îi revin în domeniul formării profesionale a 

personalului M.A.I., în raport cu nevoile ministerului şi ale altor beneficiari; 

c) îmbunătăţirea prestaţiei profesionale a personalului Academiei pentru a 

răspunde cât mai adecvat necesităţilor structurilor din cadrul M.A.I. unde sunt repartizaţi 

absolvenţii; 

d) asigurarea unei corelaţii mai strânse între nevoile muncii operative şi formarea 

profesională teoretică şi practică asigurată în cadrul Academiei; 

e) asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor specifice fiecărui ciclu de studii, 

în vederea îmbunătăţirii capacităţii facultăţilor de a furniza calificări şi competenţe 

superioare relevante pentru cerinţele M.A.I.; 

f) consolidarea relaţiei Academiei cu mediul extern şi sectorul de cercetare-

dezvoltare în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la 

schimbările care au loc la nivelul societăţii, inclusiv pentru stimularea şi susţinerea 

competitivităţii şi inovării. 

Art. 8. – Principalele priorităţi ale Academiei sunt: 

a)  consolidarea şi ridicarea prestigiului naţional şi internaţional al Academiei; 

b)  modernizarea sistemului de calitate în procesul educaţional, în scopul asigurării 

competitivităţii în spaţiul naţional, zonal şi internaţional prin creşterea capacităţii de 

previzionare şi reacţie; 

c) adoptarea unei strategii manageriale care să atragă resurse financiare 

complementare (granturi/proiecte de cercetare/proiecte finanţate din fonduri nerambursabile 

etc.) şi realizarea de proiecte pentru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din 

fondurile europene şi/sau din bugetul de stat; 

d)  consolidarea unei atmosfere stimulative de muncă bazată pe responsabilitate, 

înţelegere, seriozitate şi colaborare la nivelul tuturor structurilor Academiei; 

e)  modernizarea şi eficientizarea procesului de învăţământ prin asigurarea unei 

înalte calităţii a prestaţiei didactice, precum şi evaluarea mai exigentă a rezultatelor învăţării 

ale studenţilor/cursanţilor; 

f)  constituirea şi gestionarea unei bibliotecii virtuale a Academiei, integrată în 

sistemul naţional al bibliotecilor universitare virtuale; 

g)  promovarea unei dimensiuni europene în educaţia universitară, cu privire 

particulară asupra cooperării instituţionale, a schemelor de mobilitate şi a programelor 

integrate de studii şi cercetare; 

h)  realizarea de studii în domeniul muncii operative, cu echipe de specialişti 

proprii sau în colaborare cu alte instituţii/autorităţi publice/private, necesare 

elaborării/actualizării planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinare; 

i) intensificarea colaborării ştiinţifice interne şi internaţionale orientată către 

problematica dreptului european, a practicilor moderne în prevenirea şi combaterea noilor 
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forme ale criminalităţii organizate, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, 

promovarea principiilor statului de drept şi a respectării drepturilor omului. 

Art. 9. – În baza prezentelor dispoziţii Senatul Academiei aprobă Strategia şi Planul 

de acţiune specific cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV 

AUTONOMIA UNIVERSITARĂ, COMUNITATEA ACADEMICĂ 

 ŞI ETICA UNIVERSITARĂ 
 

Secţiunea 1 

Autonomia universitară 
 

Art. 10. - (1) Academia funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca 

modalitate specifică de autoconducere în cadrul legal definit de Constituţia României şi 

reglementările în vigoare privind învăţământul superior, organizarea şi funcţionarea M.A.I., 

Statutul personalului didactic, Statutul poliţistului şi Statutul cadrelor militare. 

(2) Autonomia universitară a Academiei constă în dreptul comunităţii universitare de 

a se conduce şi de a exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, 

politice şi religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu 

misiunile şi obiectivele sale, cu opţiunile şi orientările strategiei naţionale privind 

dezvoltarea învăţământului superior. 

(3) Autonomia universitară se exercită prin atribuţii şi competenţe specifice la nivelul 

instituţiei, facultăţilor, departamentelor şi, după caz, altor structuri, sub condiţia asumării 

răspunderii publice. 

(4) Autonomia Academiei este de natură organizatorică, funcţională, didactică, 

ştiinţifică, financiar-administrativă şi jurisdicţională. 

Art. 11. – (1) Autonomia organizatorică se manifestă cu scopul de a adapta structural 

instituţia şi componentele sale la cerinţele comunităţii universitare şi ale mediului social-

economic şi juridic în care acţionează.  

(2) Autonomia organizatorică presupune: 

a)  dreptul de a propune, stabili şi modifica propriile structuri, cu aprobarea 

conducerii M.A.I. şi potrivit Legii nr. 1/2011; 

b)  dreptul de a alege, prin vot secret, organele de conducere, potrivit prezentei Carte 

şi reglementărilor legale în vigoare; 

c)  dreptul de a elabora reglementări proprii pentru aplicarea legislaţiei în vigoare; 

d)  dreptul de a selecta, valida şi promova cadrele didactice, studenţii, cursanţii, 

personalul didactic auxiliar şi administrativ, conform legii; 

e)  dreptul de a programa, organiza, desfăşura şi perfecţiona procesul de învăţământ şi 

cercetarea ştiinţifică universitară. 

Art. 12. - Autonomia funcţională se concretizează în mobilizarea resurselor umane şi 

materiale în vederea îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor academice şi presupune: 

a)  elaborarea şi actualizarea planurilor de învăţământ, în acord cu standardele 

naţionale şi europene şi cu cerinţele beneficiarilor, pe baza experienţei proprii şi a altor 

instituţii similare de învăţământ din ţară şi străinătate; 

b)  orientarea cercetării ştiinţifice şi stabilirea criteriilor de apreciere şi evaluare a 

rezultatelor acestei activităţi; 

c)  acordarea titlurilor didactice, ştiinţifice şi onorifice; 
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d)  iniţierea şi dezvoltarea cooperării şi schimburilor universitare pe plan intern şi 

extern; 

e)  reglementarea şi evaluarea conduitei membrilor comunităţii universitare; 

f) dreptul de a întocmi state de funcţii şi personal didactic în raport cu dispoziţiile 

legale, cu resursele umane şi financiare de care dispune instituţia şi cu prevederile planurilor 

de învăţământ; 

g)  cooptarea de specialişti şi cadre universitare cu expertiză în domeniu în procesul 

de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. 

Art. 13. – (1) Autonomia didactică se manifestă în stabilirea orientării, obiectului şi 

conţinutului corespunzător procesului de învăţământ, în acord cu misiunile şi obiectivele 

academice.  

(2)Autonomia didactică constă în: 

a)  organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere; 

b)  dreptul de a stabili şi aplica standarde specifice de evaluare a nivelului de 

desfăşurare a învăţământului şi cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cele practicate în 

învăţământul superior european; 

c)  elaborarea fişelor disciplinare în raport de planurile de învăţământ; 

d)  organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie şi a altor 

forme de finalizare a studiilor, prevăzute de lege; 

e)  propunerea şi organizarea activităţilor de perfecţionare şi specializare prin studii 

universitare de masterat şi de doctorat şi cursuri postuniversitare; 

f) organizarea activităţii de instruire permanentă şi de perfecţionare a formării 

profesionale a personalului propriu; 

g)  eliberarea actelor de studii pentru absolvenţii tuturor ciclurilor de studii. 

Art. 14. – (1) Autonomia ştiinţifică reprezintă un atribut al Academiei care se 

exercită cu scopul de a orienta capacitatea creativă a membrilor comunităţii universitare 

pentru realizarea obiectivelor şi programelor proprii de cercetare ştiinţifică. 

(2) Autonomia ştiinţifică presupune: 

a)  stabilirea direcţiilor, obiectivelor şi programelor de cercetare ştiinţifică şi aducerea 

lor la îndeplinire; 

b)  antrenarea unui număr cât mai mare de cadre şi studenţi/cursanţi pentru realizarea 

de activităţi creative şi soluţionarea programelor de cercetare; 

c)  elaborarea şi editarea publicaţiilor ştiinţifice proprii; 

d)  realizarea şi difuzarea de materiale documentare în domeniile şi profilurile 

învăţământului şi cercetării ştiinţifice de interes (broşuri, filme, casete video, albume etc.); 

e)  iniţierea şi organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

f) încheierea de convenţii de cooperare ştiinţifică cu instituţii din ţară şi străinătate; 

g)  participarea la activităţile de cercetare fundamentală sau aplicativă iniţiate de 

comunităţi universitare şi organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 

h)  evaluarea activităţii de cercetare ştiinţifică pe baza unor criterii proprii şi 

adoptarea de măsuri corespunzătoare; 

i) încurajarea şi stimularea activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, 

expertiză şi consultanţă, finanţate prin mijloace extrabugetare (contracte încheiate cu agenţi 

economici, alte instituţii şi organisme din ţară şi străinătate); 

j) participarea la competiţii pentru obţinerea granturilor de cercetare. 

Art. 15. - (1) Autonomia financiar-administrativă constă în atributul Academiei, în 

calitate de ordonator terţiar de credite, de a dispune asupra modului de folosire a resurselor 

financiare şi tehnico-materiale alocate de M.A.I. sau obţinute din resurse extrabugetare în 
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raport cu misiunile, obiectivele şi perspectivele de dezvoltare proprii. 

(2) Autonomia financiar-administrativă constă în: 

a)  stabilirea necesităţilor bugetare şi materiale ale Academiei; 

b)  gestionarea, potrivit legii şi în concordanţă cu priorităţile stabilite de Senatul 

Academiei, a bugetului alocat de M.A.I. şi a altor resurse financiare de care dispune; 

c)  stabilirea şi încasarea de taxe în conformitate cu normele legale şi cu hotărârile 

Senatului Academiei; 

d)  efectuarea de operaţii financiar-contabile cu alte organizaţii şi instituţii, în funcţie 

de propriile necesităţi materiale, în condiţiile legii şi potrivit reglementărilor M.A.I.; 

e)  utilizarea veniturilor proprii realizate din cercetare ştiinţifică, taxe şi alte activităţi, 

pentru modernizarea bazei de învăţământ şi cercetare şi pentru stimularea desfăşurării unor 

activităţi cu acest scop; 

f) primirea de donaţii sau sponsorizări, în condiţiile legii şi a reglementărilor 

prevăzute în ordinele şi instrucţiunile M.A.I.; 

g)  acordarea burselor potrivit criteriilor stabilite prin Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor şi a Metodologiei privind acordarea burselor studenţilor 

din Academie; 

h)  administrarea spaţiului universitar şi întregul patrimoniu, potrivit legii. 

(3) Academia beneficiază de finanţare de la bugetul statului, venituri extrabugetare şi 

din alte surse de venituri, dobândite în condiţiile legii, ca: venituri proprii, dobânzi, donaţii, 

sponsorizări, taxe de la persoane fizice şi juridice pentru prestarea de servicii universitare şi 

din alte surse legale. 

(4) Veniturile obţinute din alte surse decât cele bugetare se gestionează de Academie 

în calitate de ordonator terţiar de credite respectând legile şi criteriile de oportunitate şi 

eficienţă. 

(5) Veniturile Academiei se pot compune şi din sume alocate de la bugetul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (denumit în continuare 

M.E.C.T.S.), pe bază de contract, pentru finanţarea de bază, finanţarea complementară şi 

finanţarea suplimentară, realizarea de obiective de investiţii, fonduri alocate pe bază 

competiţională pentru dezvoltare instituţională, fonduri alocate pe bază competiţională 

pentru incluziune, burse şi protecţia socială a studenţilor.  

(6) Academia, structurile sale, precum şi membrii comunităţii academice pot fi 

sponsorizaţi în activitatea lor, iar sumele sau bunurile obţinute prin sponsorizări intră în 

bugetul sau patrimoniul propriu, conform normelor legale.  

(7) Execuţia bugetară anuală a Academiei se face publică. 

(8) Patrimoniul Academiei este alcătuit din elementele de activ ce constituie baza 

materială a învăţământului şi care sunt evidenţiate ca atare în inventarul instituţiei. 

(9) Spaţiul universitar cuprinde edificiile, terenurile şi dotările aflate în proprietatea sa 

ori puse la dispoziţia comunităţii academice pentru desfăşurarea procesului de învăţământ şi 

de cercetare, pentru locuinţă, masă şi studiu, pentru desfăşurarea de activităţi culturale şi 

sportive, inclusiv clădirile destinate serviciilor administrative. 

(10) Gestionarea şi schimbarea destinaţiei spaţiilor se face de către Academie numai 

cu aprobarea Senatului,potrivit legii. 

(11) În limita fondurilor disponibile, Academia asigură executarea de lucrări de 

investiţii şi reparaţii capitale, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Executarea lucrărilor 

de întreţinere şi reparaţii curente se face prin forţe proprii sau cu unităţi specializate, 

respectând legislaţia în vigoare. 
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(12) Orice distrugere materială în spaţiile instituţiei se recuperează de la cei vinovaţi, 

în condiţiile legii. 

Art. 16. - (1) Autonomia jurisdicţională constă în dreptul Academiei de a decide, 

prin organele proprii de conducere, asupra modului de aplicare a prezentei Carte, precum şi 

în toate domeniile care ţin de competenţa sa, în condiţiile legii. 

(2) Prerogativele care decurg din autonomia jurisdicţională a Academiei nu pot fi 

delegate unor organisme din afara sa. 

(3) Autonomia jurisdicţională presupune: 

a)  elaborarea şi aplicarea reglementărilor proprii cu privire la activitatea din spaţiul 

universitar în conformitate cu statutul său; 

b)  stabilirea criteriilor proprii de selecţionare a personalului didactic, complementare 

celor stabilite prin Legea nr. 1/2011, în raport şi de ordine/instrucţiuni ale M.A.I. şi 

M.E.C.T.S; 

c)  stabilirea, prin fişa postului şi prin reglementări interne, a competenţelor şi 

atribuţiilor diferitelor categorii de personal; 

d)  dreptul şi autoritatea organelor de conducere de a reprezenta Academia în 

raporturile cu alte instituţii şi cu organismele naţionale şi internaţionale; 

e)  dreptul Academiei de a adera şi de a se afilia la organizaţii/organisme 

profesionale, ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. 

Art. 17. - (1) Spaţiul universitar este inviolabil, în condiţiile legii. Accesul membrilor 

comunităţii academice în spaţiul universitar se face potrivit regulamentelor în vigoare şi 

deciziilor Rectorului. 

(2) În spaţiul universitar şi în vecinătatea acestuia, cadrul didactic este protejat 

împotriva oricărei persoane sau grup de persoane care aduce atingere demnităţii umane şi 

profesionale a cadrului didactic sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor 

sale.  

(3) Protecţia se asigură de către autorităţile responsabile cu ordinea publică ori de 

persoanele autorizate prin reglementările interne, în condiţiile legii, la solicitarea rectorului 

Academiei sau a persoanei desemnate/autorizate în acest sens. 

(4) Accesul liber al membrilor comunităţii academice în spaţiul universitar nu poate fi 

interzis sau limitat decât în cazurile şi în condiţiile stipulate de lege.  

 

Secţiunea a 2-a 

Comunitatea academică 
 

Art. 18. - (1) Comunitatea Academică este constituită din întregul personal care 

desfăşoară activităţi didactice (personal didactic şi de cercetare, inclusiv auxiliar), de 

conducere, de organizare, îndrumare şi control a activităţii de învăţământ, administrative, de 

cercetare-proiectare, precum şi din studenţii/cursanţii care studiază în instituţie. 

(2) Personalul de cercetare-proiectare cuprinde, după caz, personal didactic şi de 

cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar, specialişti, colaboratori externi, precum 

şi studenţi/cursanţi care desfăşoară această activitate potrivit planurilor de cercetare 

ştiinţifică.  

(3) Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit calitatea de 

membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a Senatului Academiei. 

(4) Membrilor comunităţii universitare le este garantată libertatea academică în baza 

căreia îşi pot exprima liber opiniile academice în spaţiul universitar şi au libertatea de 
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predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică. 

 (5) Pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de 

muncă, statutului de personal care îi reglementează profesia, precum şi pentru încălcarea 

normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei, 

membrii comunităţii academice răspund penal, contravenţional, material sau disciplinar, 

după caz.  

(6) Răspunderea disciplinară a membrilor comunităţii academice se angajează în 

condiţiile legii, faptele fiind analizate de comisii de analiză numite de rector, cu aprobarea 

Senatului sau, după caz, de M.E.C.T.S. pentru personalul de conducere al Academiei şi 

pentru rezolvarea contestaţiilor privind deciziile Senatului. 

Art. 19. - (1) Personalul didactic este format din cadrele didactice titulare şi asociate, 

potrivit legii. 

(2) Personalul didactic este titular şi asociat şi poate fi format din poliţişti, cadre 

militare şi personal contractual.  

(3) În Academie ocuparea posturilor didactice se face numai prin concurs. Încadrarea 

în posturi didactice, evaluarea, motivarea, formarea continuă şi concedierea/încetarea 

raporturilor de serviciu ale personalului didactic şi de cercetare sunt de competenţa 

Academiei şi se fac în condiţiile stabilite de Legea nr. 1/2011, de 

metodologiile/regulamentele proprii şi de alte reglementări legale aplicabile statutului de 

personal.  

(4) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, volume 

sau opere de artă, de a candida la obţinerea de proiecte de cercetare şi de granturi naţionale şi 

internaţionale, fără restricţii ale libertăţii academice. 

(5) Personalul didactic şi de cercetare are dreptul să facă parte din asociaţii şi 

organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din 

organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii şi cu respectarea 

regimului interdicţiilor/incompatibilităţilor prevăzute de statutul de personal. 

(6) Cadrele didactice titulare din Academie au dreptul de rezervare a postului didactic 

în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/2011. 

Art. 20. - (1) Personalul didactic auxiliar este format din bibliotecari, secretari, 

informaticieni, laboranţi, precum şi alte categorii de personal cu sarcini în domeniul 

procesului instructiv-educativ, potrivit nomenclatorului general de funcţii didactice şi de 

cercetare auxiliare din învăţământul superior stabilite în condiţiile legii. 

(2) Modul de ocupare a posturilor, drepturile, obligaţiile şi îndatoririle acestora sunt 

stabilite prin lege, regulamente interne, contracte şi fişa postului. 

Art. 21. - (1) Instructorii militari şi de ordine şi securitate publică funcţionează în 

cadrul structurilor de pregătire generală/de specialitate şi în structuri de conducere a 

formaţiunilor de studenţi, având drepturile  şi obligaţiile conferite de legislaţia specifică. 

(2) Condiţiile de ocupare a funcţiilor, normele, competenţele şi responsabilităţile 

acestora se stabilesc prin ordine/instrucţiuni ale M.A.I. 

Art. 22. – Personalul administrativ este compus din funcţionari publici cu statut 

special – poliţişti, cadre militare şi personal contractual. 

Art. 23. - (1) Personalul care face parte din comunitatea academică are drepturile, 

obligaţiile şi îndatoririle prevăzute în Legea nr. 1/2011, ordinele şi instrucţiunile M.A.I. şi 

M.E.C.T.S., regulamentele/metodologiile interne, hotărârile Senatului şi ale conducerii 

Academiei. 
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(2) În raport de statut şi de competenţele funcţionale, personalul Academiei are şi 

următoarele drepturi: 

a)  de perfecţionare şi dezvoltare profesională; 

b)  de desfăşurare a activităţilor de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu libertatea 

academică şi cu respectarea deontologiei specifice; 

c)  de liberă comunicare a rezultatelor cercetărilor în cadrul Academiei şi în afara 

acesteia, cu respectarea reglementărilor privind protecţia informaţiilor; 

d)  de participare la activităţile structurii din care face parte; 

e)  de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor legale; 

f) de a contesta o decizie considerată injustă, pe cale ierarhică, precum şi la instanţele 

judecătoreşti, potrivit legii; 

g)  de a se constitui în asociaţii, societăţi profesionale, ştiinţifice şi culturale, naţionale 

sau internaţionale şi de a activa în cadrul acestora în concordanţă cu misiunile şi obiectivele 

Academiei, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

(3) În raport de statut şi de competenţele funcţionale, personalul didactic are şi 

următoarele îndatoriri: 

a)  de a-şi perfecţiona pregătirea ştiinţifică; 

b)  de a respecta prevederile actelor normative, regulamentelor şi reglementărilor 

interne ale Academiei, atât în spaţiul universitar cât şi în afara acestuia; 

c)  de a respecta în toate împrejurările etica şi deontologia profesională; 

d)  de a respecta Carta universitară; 

e)  de a reprezenta cu demnitate şi la un nivel ştiinţific ridicat Academia, în ţară şi în 

străinătate; 

f) de a apăra prestigiul Academiei şi de a promova imaginea Academiei; 

g)  de a manifesta preocupare faţă de problematica umană, de valorile moral-civice şi 

a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

(4) Personalul Academiei nu poate fi îngrădit în exercitarea drepturilor pe baza unor 

discriminări care ţin cont de condiţia materială, socială, sex, rasă, naţionalitate, religie, 

cetăţenie.  

Art. 24. - Studenţii/cursanţii Academiei sunt studenţii învăţământului cu frecvenţă şi 

frecvenţă redusă, precum şi cei ce urmează studii postuniversitare, studii universitare de 

masterat şi doctorat, cursurile Colegiului Naţional de Afaceri Interne (denumit în continuare 

C.N.A.I.) ori ale Şcolii Naţionale de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sarcedoţeanu” 

(denumită în continuare S.N.P.A.). 

Art. 25. – Studenţii/cursanţii obţin această calitate ca urmare a rezultatelor 

concursurilor de admitere organizate şi desfăşurate de Academie, potrivit regulamentului de 

admitere propriu aprobat de Senat. 

Art. 26. - Pe toată durata studiilor, studenţii/cursanţii beneficiază de drepturile 

generale ale membrilor comunităţii universitare, precum şi de drepturi şi obligaţii specifice. 

Art. 27. – (1) Desfăşurarea de către membrii Academiei a unor activităţi care aduc 

prejudicii materiale/morale este incompatibilă cu calitatea de membru al comunităţii 

academice. 

(2) Constatarea şi sancţionarea faptelor care se încadrează la alin. (1) se face în 

condiţiile stipulate de legislaţia în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal şi poate 

conduce la pierderea calităţii de membru al comunităţii academice. 

Art. 28. - În cadrul Academiei sunt interzise organizaţiile, activităţile şi acţiunile 

politice de orice fel. 
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Secţiunea a 3-a 

Etica universitară 
 

Art. 29. – (1) Etica universitară are drept scop stabilirea unui set de reguli pentru 

ghidarea conduitei tuturor membrilor comunităţii universitare, în interiorul Academiei şi în 

relaţia cu aceasta.  

(2) Codul de etică universitară funcţionează ca un contract moral între persoanele 

implicate în activitatea Academiei – corp profesoral, studenţi, personal administrativ – 

contribuind la creşterea prestigiului şi a capitalului moral ale instituţiei, consolidarea 

coeziunii membrilor ei, la formarea unui climat universitar bazat pe cooperare (profesională 

şi socială) şi competiţie după reguli corecte. 

Art. 30. – (1) În vederea consolidării prestigiului universitar şi asigurării afirmării şi 

dezvoltării profesionale a fiecărui membru al său, comunitatea Academiei se angajează să 

promoveze valori şi principii în concordanţă cu exigenţele evoluţiei cunoaşterii, în condiţiile 

respectării statului de drept şi a drepturilor omului. 

(2) Nici o dispoziţie a prezentului Cod nu va fi interpretată în sensul restrângerii unor 

drepturi conferite expres prin lege sau prin alte acte normative. 

Art. 31. – Codul de etică şi deontologie profesională universitară este prevăzut în anexa 

nr. 1 la prezenta Cartă. 

 

Secţiunea a 3-a 

Activitatea profesională a studenţilor/cursanţilor 
 

Art. 32. – (1) Activitatea, drepturile, obligaţiile şi îndatoririle studenţilor, precum şi 

alte aspecte privind statutul de student sunt reglementate prin Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor şi Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, în 

condiţiile Legii educaţiei naţionale. 

(2) Activitatea, drepturile şi îndatoririle cursanţilor sunt prevăzute în contracte şi acte 

normative/regulamente.  

(3) Prezenţa la activităţile de învăţământ, nivelul performanţelor realizate în 

activitatea de învăţare şi comportamentul, constituie criterii de bază ale promovabilităţii. 

Art. 33. - (1) Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere a cursurilor şi 

specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ. 

(2)  Frecvenţa la cursuri a studenţilor Academiei este obligatorie în cadrul ciclului 

studiilor universitare de licenţă şi masterat. 

(3) Studenţii şi cursanţii, care au absentat peste 25% din orele prevăzute în planul de 

învăţământ pe an universitar/modul din motive temeinic justificate (de exemplu: 

îmbolnăviri, cazuri de forţă majoră), se pot prezenta la testele de verificare numai cu avizul 

decanului facultăţii/directorului C.N.A.I. şi aprobarea rectorului Academiei. 

(4) Studenţii care urmează cursuri universitare în sistemul „cu taxă” se pot prezenta 

la susţinerea examenelor de semestru, respectiv de absolvire, numai dacă au achitat, în 

prealabil, taxele stabilite de Senatul Academiei în acest sens. 

Art. 34. - (1) Într-un an de învăţământ se poate promova un singur an de studii. 

(2) Promovarea în anul următor de studii de licenţă se poate face cu obţinerea unui 

număr de cel puţin 60 de credite de studiu transferabile (E.C.T.S.), pe baza mediei anuale de 

absolvire, studentul având obligaţia să obţină numărul total de credite prevăzut în programul 
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de studiu, până la începerea anului universitar următor de studiu sau, după caz, până la 

examenul de licenţă, pentru cei din anul terminal. 

(3) În cazul masteratului pentru promovarea modulului este necesar să se obţină un 

număr de cel puţin 30 de credite de studiu transferabile (E.C.T.S.), cursantul având obligaţia 

să obţină numărul total de credite prevăzut în programul de studiu, până la începerea 

modulului următor sau, după caz, până la examenul de disertaţie, pentru cei din anul 

terminal. 

(4) Încheierea situaţiei la învăţătură a studenţilor/cursanţilor se definitivează după 

ultima sesiune de examene, înainte de începerea noului an de învăţământ/modul, respectiv 

înainte de începerea examenului de licenţă/dizertaţie, pentru cei din anul terminal. 

Art. 35. - (1) Studenţii care, din motive justificate (de exemplu: îmbolnăviri, cazuri 

de forţă majoră), după ultima sesiune nu promovează maximum două examene, ca urmare a 

neprezentării, le pot susţine, cu aprobarea Senatului, o singură dată, în termen de 15 zile de 

la începutul noului an universitar în Academie. 

(2) Studenţii din anul de învăţământ final, aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), pot 

susţine examenele şi verificările restante şi examenul de licenţă, într-o altă sesiune. 

(3) Masteranzii şi doctoranzii aflaţi în misiune/la post şi la studii în străinătate, pentru 

o perioadă de un an sau mai mult, pot susţine, cu aprobarea Senatului, unele probe de 

evaluare în sistem on-line, dar nu mai mult de o sesiune de examene la studii universitare de 

masterat şi de două rapoarte /referate de cercetare ştiinţifică la studii universitare de doctorat. 

Art. 36. – (1) Sunt declaraţi promovaţi în anul de învăţământ următor sau pentru 

susţinerea examenelor (colocviilor) de atestare a studiilor absolvite, studenţii/cursanţii care, 

la încheierea situaţiei la învăţământ, au obţinut media anuală, respectiv a cursului, de cel 

puţin 5,00. 

(2) Senatul Academiei aprobă metodologia de examinare care are în vedere 

asigurarea calităţii şi respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 

Art. 37. - (1) Pot fi exmatriculaţi, în cursul sau la sfârşitul anului universitar, 

studenţii/cursanţii care: 

a) nu au promovat anul universitar sau ciclul de masterat; 

b) încearcă să promoveze examenele sau alte forme de verificare prin fraudă; 

c) în alte condiţii prevăzute de reglementările interne aplicabile. 

(2) Exmatricularea studenţilor/cursanţilor, care se înscriu în una din situaţiile 

menţionate la alin. (1), se efectuează la propunerea Consiliului facultăţii (similar), pe baza 

hotărârii Senatului şi a deciziei rectorului.  

(3) Studenţii/cursanţii exmatriculaţi pot relua cursurile numai după ce participă la un 

nou concurs de admitere şi sunt declaraţi admişi, cu respectarea procedurilor prevăzute de 

reglementările legale în domeniu. 

Art. 38. – (1) Repetarea anilor de studii se face în condiţiile stabilite de Hotărârea 

Guvernului nr. 294/2007 şi a celorlalte documente emise în aplicarea acesteia. 

(2) Măsurile menţionate la alin. (1), se dispun la propunerea Consiliului facultăţii 

(similar), pe baza hotărârii Senatului şi a deciziei rectorului.  

Art. 39. – (1) Studentul/cursantul care repetă un an de studii va îndeplini toate 

obligaţiile de promovare, prevăzute în planul de învăţământ şi programele analitice.  

(2) În situaţia în care, la unele discipline de învăţământ a obţinut rezultate pozitive la 

formele de evaluare, iar numărul de credite repartizat acestora prin planul de învăţământ nu 

s-a modificat, poate beneficia de acestea cu avizul Consiliului facultăţii (similar). 

Art. 40. – În cadrul Academiei se poate urma o a doua specializare în condiţiile 

prevăzute de lege şi a următoarelor criterii: 
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a) să fie declarat „admis” la concursul de admitere; 

b) să participe la toate activităţile didactice prevăzute în programul de studii; 

c) să promoveze toate formele de evaluare prevăzute în programele de studii, în 

condiţiile stabilite pentru ceilalţi studenţi, cu excepţia celor care pot fi echivalate, pe baza 

numărului de credite obţinute pe timpul studiilor din specializarea anterioară. 

Art. 41. – (1) Studenţii au dreptul să înfiinţeze ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, 

formaţii artistice şi sportive, organizaţii, precum şi publicaţii, conform legii. 

(2) Studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal, direct şi secret, la 

nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al 

universităţii. Ei sunt, de drept, reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul 

comunităţii academice.  

(3) Conducerea Academiei nu se implică în organizarea procesului de alegere a 

reprezentanţilor studenţilor. 

Art. 42. – (1) Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, fără a afecta procesul de 

învăţământ, astfel încât să nu intre în incompatibilitate cu statutul profesional. 

(2) Pentru activitatea desfăşurată la alin. (1) studenţii pot primi un număr de credite de 

studii transferabile. 

 

CAPITOLUL V 

ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI  

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 
 

Secţiune 1 

Organizarea învăţământului 

 
Art. 43. - (1) Activitatea academică din universitate se întemeiază pe principiul 

integrării învăţământului şi cercetării ştiinţifice cu practica, potrivit cerinţelor M.A.I. 

(2) Actul educaţional se realizează aplicând principii şi metodologii didactice 

moderne, deschise celor mai noi realizări ştiinţifice în domeniu. 

Art. 44. - (1) Planurile de învăţământ sunt elaborate pe principiul sistemului european 

de credite transferabile şi cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate în 

domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, 

opţionale şi facultative, în conformitate cu cerinţele normativelor stabilite la nivel naţional.  

(2) Sistemul de credite transferabile, intra şi interuniversitare, permite realizarea unui 

învăţământ deschis şi mobil, inclusiv studenţilor din alte state, membre ale Organizaţiei 

Tratatului Atlanticuluide Nord – N.A.T.O. sau partenere. 

(3) Academia poate pregăti personal militar şi civil, din ţară şi din străinătate, în 

condiţiile stabilite prin acorduri şi protocoale de colaborare, potrivit legii. 

(4) Absolvenţii studiilor de licenţă ai Academiei sunt repartizaţi în funcţii/posturi, în 

raport cu nevoile M.A.I., respectiv ale celorlalţi beneficiari, potrivit legii. 

(5) Titlurile stiinţifice obţinute şi actele de studii care atestă absolvirea cursurilor 

Academiei, prevăd competenţele profesionale dobândite şi conferă titularilor dreptul de a fi 

încadraţi în funcţii, în condiţiile legii. 

Art. 45. - În cadrul Academiei funcţionează: 

a) Facultatea de Poliţie - pregăteşte ofiţeri de poliţie şi ofiţeri de poliţie de frontieră 

prin studii universitare de licenţă în domeniul fundamental “Ştiinţe juridice”, domeniul 

pentru studii universitare de licenţă “Drept”, specializarea  “Drept” şi ofiţeri de poliţie, 
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ofiţeri de poliţie de frontieră, ofiţeri de penitenciare şi ofiţeri jandarmi prin studii 

universitare de licenţă în domeniul fundamental “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică”, domeniul pentru studii universitare de licenţă “Ordine publică  şi siguranţă 

naţională”, specializarea “Ordine publică  şi siguranţă naţională”; 

b)  Facultatea de Pompieri - pregăteşte ofiţeri specialişti - inginer în domeniul 

fundamental “Ştiinţe inginereşti”, domeniul de studii “Ingineria instalaţiilor”, programul de 

studii “Instalaţii pentru construcţii - pompieri”; 

c)  Facultatea de Arhivistică - pregăteşte specialişti, licenţiaţi în domeniul 

fundamental “Ştiinţe umaniste”, domeniul pentru studii universitare de licenţă “Istorie”, 

specializarea “Arhivistică”; 

d)  Şcoala de Studii Doctorale şi Cercetare Ştiinţifică (denumită în continuare 

S.S.D.C.S.); 

e) Colegiul Naţional de Afaceri Interne, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1239/2008; 

f) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sarcedoţeanu”. 

Art. 46. - În raport de cerinţele M.A.I. sau ale altor beneficiari, în conformitate cu 

prevederile legale, în cadrul Academiei se pot înfiinţa/ desfiinţa facultăţi, departamente şi 

alte componente organizatorice, cu respectarea dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale. 

Art. 47. - Structurile cu atribuţii universitare ale Academiei se supun evaluării 

academice periodice, pe baza criteriilor şi standardelor prevăzute de Legea nr. 87/2006 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a celorlalte acte normative emise în 

aplicare. 

Art. 48. – (1) Academia poate organiza, pentru punerea în valoare a potenţialului 

ştiinţific, în limita resurselor avute la dispoziţie, programe postdoctorale şi postuniversitare 

de formare şi dezvoltare profesională continuă, studii universitare de masterat şi studii 

universitare de doctorat în aceleaşi specializări şi domenii de contact cu cele de licenţă, 

relevante pentru formarea profesională. 

(2) Academia desfăşoară şi alte cursuri de formare/perfecţionare/specializare, conform 

cerinţelor învăţământului superior. 

(3) În raport cu nevoile proprii şi ale altor beneficiari, Academia organizează şi 

desfăşoară pregătirea unor cadre didactice prin cursuri postuniversitare de perfecţionare a 

pregătirii de specialitate, conform normelor stabilite de M.E.C.T.S. şi M.A.I. 

Art. 49. - Procesul de învăţământ şi cercetarea ştiinţifică se organizează şi se 

desfăşoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, cerinţelor sistemului 

naţional de învăţământ superior şi necesităţilor M.A.I.  

Art. 50. - Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studii 

transferabile cuprins între minimum 180 şi maximum 240, conform Sistemului european de 

credite transferabile, astfel: 

a) La Facultatea de Poliţie: 

  - învăţământ de zi, 3 sau 4 ani, 180, respectiv 240 de credite de studii transferabile;  

- învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 sau 4 ani, 180, respectiv 240 de credite de studii 

transferabile. 

b) La Facultatea de Pompieri: 

– învăţământ de zi, 4 ani, 240 de credite de studii transferabile. 

c) La Facultatea de Arhivistică: 

– învăţământ de zi, 3 ani, 180 de credite de studii transferabile. 
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Art. 51. – Studiile universitare de masterat, au durata cursurilor de 1-2 ani şi 

corespund unui număr de credite transferabile, cuprins între 60 şi 120.  

 Art. 52. – (1) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 

3 ani. 

(2) Senatul Academiei poate aproba, în situaţii speciale, prelungirea duratei 

programului de studii universitare de doctorat cu 1-2 ani. 

(3) Punerea în  aplicarea a dispoziţiilor alin. (2) se face la propunerea conducătorului 

de doctorat cu încadrarea în limita fondurilor disponibile şi cu respectarea dispoziţiilor legale 

în domeniu. 

Art. 53. – Organizarea şi desfăşurarea studiilor de masterat, respectiv doctorat se 

face pe baza unor metodologii specifice aprobate de către Senatul Academiei. 

Art. 54. - (1) Studiile universitare de masterat profesional se desfăşoară cu 

personalul din cadrul M.A.I. şi colaboratori, în sistemul învăţământului cu frecvenţă redusă, 

cu excepţia specializărilor propuse de Academie, avizate de beneficiari şi aprobate de 

M.E.C.T.S., care se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă. 

(2) Studiile universitare de masterat juridic pot fi urmate şi de persoane care nu sunt 

angajate în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională. 

Art. 55. – (1) S.S.D.C.S. organizează studiile universitare de doctorat, gestionează 

programele de mobilităţi de tip ERASMUS, organizează/coordonează cercetarea ştiinţifică, 

inclusiv cea finanţată pe bază de contracte de cercetare şi implementează proiectele cu 

finanţare nerambursabilă. 

(2) În domeniul studiilor universitare de doctorat S.S.D.C.S. dispune de sisteme 

proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi cercetare 

ştiinţifică, inclusiv organisme de conducere (consiliu). 

(3) Funcţionarea şi activitatea S.S.D.C.S. în domeniul studiilor universitare de 

doctorat se desfăşoară pe baza codului studiilor universitare de doctorat şi a legislaţiei 

specifice domeniului. 

Art. 56. – (1) C.N.A.I. organizează cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare 

continuă în domeniul afacerilor interne, conform Hotărârii Guvernului nr. 1239/2008.  

(2) Durata cursurilor este de până la 1 an şi corespunde unui număr de credite 

transferabile cuprins între 15 şi 60. 

Art. 57. – S.N.P.A. organizează cursuri de formare iniţială şi continuă în 

perfecţionarea arhivistică şi paleografie pentru personalul din Arhivele Naţionale şi pentru 

alţi creatori şi deţinători de documente. 

 Art. 58. – (1) Analiza contestaţiilor depuse de candidaţii la admitere, de studenţii 

examinaţi, de absolvenţi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de 

competenţa Academiei în condiţiile, termenele şi modul de soluţionare stipulate de 

metodologiile şi regulamente instituţionale specifice.  

(2) Contestaţiile se depun pe formulare tip la secretariatele 

facultăţilor/S.S.D.C.S./C.N.A.I./S.N.P.A., care vor organiza evidenţa, analiza şi soluţionarea 

acestora în termenul legal. 

(3) Contestaţiile se rezolvă, la nivelul facultăţilor/S.S.D.C.S./C.N.A.I./S.N.P.A. de 

către persoanele/comisiile cu atribuţii în acest sens. 

(4) Rezultatul se consemnează în documente specifice şi se comunică celor în cauză. 
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Secţiunea a 2-a  

Structura universitară 

 
Art. 59. – (1) Structura organizatorică a Academiei este determinată de misiunile şi 

obiectivele acesteia şi cuprinde facultăţi, departamente, centre sau laboratoare, studiouri, 

centre pentru formarea continuă a resurselor umane, precum şi alte componente 

organizatorice prevăzute de lege necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii.  

(2) În structura Academiei funcţionează şi servicii tehnico-administrative. 

(3) Structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi se aprobă prin ordin al 

ministrului administraţiei şi internelor. 

Art. 60. - (1) Facultatea elaborează şi gestionează programe de studii, organizează şi 

conduce procesul de învăţământ/cercetare ştiinţifică şi poate avea în compunere unul sau mai 

multe departamente, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care răspund de 

organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.  

(2) În condiţiile stipulate de prezenta Cartă şi de legislaţia în vigoare, facultatea 

beneficiază de autonomie universitară în domeniile didactic şi ştiinţific. 

(3) Structurile/funcţiile de conducere ale facultăţii sunt: Consiliul facultăţii, decanul 

şi prodecanul. 

Art. 61. - (1) Ca instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, Academia 

are în componenţă S.S.D.C.S. care este organizată şi funcţionează în condiţiile Codului 

studiilor universitare de doctorat. 

(2) S.S.D.C.S. colaborează cu facultăţile din cadrul Academiei, pentru desfăşurarea 

studiilor universitare de doctorat, gestionarea programelor de mobilităţi de tip ERASMUS, 

organizarea/coordonarea cercetării ştiinţifice şi implementarea proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă.  

(3) S.S.D.C.S. beneficiază de autonomie universitară în domeniile didactic şi 

ştiinţific, potrivit prezentei Carte şi legislaţiei în vigoare, pentru activităţile pe care le 

desfăşoară. 

(4) S.S.D.C.S. este condus de Consiliul S.S.D.C.S., respectiv de directorul acesteia. 

(5) Directorul S.S.D.C.S. este numit conform procedurii prevăzută de Codul studiilor 

universitare de doctorat. 

  (6) La nivelul S.S.D.C.S. se pot înfiinţa/dezvolta centre de cercetare-dezvoltare şi 

alte structuri, în condiţiile legii. 

Art. 62. - (1) C.N.A.I. organizează studii postuniversitare în domeniul afacerilor 

interne, pregătind personalul propriu al M.A.I. şi din alte entităţi naţionale şi internaţionale. 

(2) Misiunea Colegiului include trei componente complementare, care se susţin 

reciproc, astfel: 

a) cercetarea, de pe palierul strategic, a domeniului afacerilor interne din perspectiva 

integratoare a atribuţiilor ce revin M.A.I. privind administraţia publică, ordinea şi siguranţa 

publică; 

b) formarea personalului propriu al M.A.I. şi al altor entităţi naţionale şi 

internaţionale pentru înţelegerea şi cunoaşterea problematicii afacerilor interne pentru a fi, 

astfel, capabil să funcţioneze/relaţioneze organizat, coerent, sistematic şi oportun în 

circumstanţe ce presupun asumarea de decizii şi desfăşurarea de acţiuni în sfera afacerilor 

interne; 
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c) cooperarea interinstituţională în plan intern şi internaţional privind formarea 

profesională în domeniul afacerilor interne. 

(3) Colegiul este condus de Consiliul C.N.A.I., prezidat de către directorul acestuia. 

Art. 63. – S.N.P.A., în colaborare cu Arhivele Naţionale şi alte structuri ale M.A.I., 

organizează şi desfăşoară activităţile de formare profesională, potrivit graficului anual de 

formare iniţială şi continuă a personalului responsabil cu munca de arhive în Arhivele 

Naţionale şi în arhivele din unităţile aflate în structurile M.A.I., Ministerul Apărării 

Naţionale, precum şi alţi creatori şi deţinători de documente. 

Art. 64. - (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură 

producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de 

specialitate. 

   (2) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, 

ateliere artistice, extensii universitare şi alte structuri, potrivit legii. 

    (3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se 

desfiinţează prin hotărâre a Senatului Academiei, la propunerea Consiliului facultăţilor în 

care funcţionează. 

  Art. 65. - Celelalte structuri tehnico-administrative ale Academiei sunt organizate pe 

baza cerinţelor universitare, activitatea acestora fiind stabilită prin ordine, regulamente, 

instrucţiuni şi dispoziţii. 

Art. 66. - (1) În structurile Academiei pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de 

cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenţi din toate cele 3 cicluri, precum şi 

alte categorii de personal, potrivit legii.  

(2) Angajarea persoanelor menţionate la alin. (1) se face potrivit reglementărilor 

legale aplicabile. 

 

Secţiunea a 3-a  

Activitatea de cercetare ştiinţifică 

 

Art. 67. – (1) Cercetarea ştiinţifică în Academie se realizează de către cadre didactice 

şi studenţi, pentru dezvoltarea cunoaşterii universale şi este orientată în sprijinul 

învăţământului şi practicii, prin teme cu caracter fundamental şi aplicativ care răspund 

nevoilor profesionale ale M.A.I. şi creaţiei ştiinţifice în general. 

(2) Cercetarea se desfăşoară în baza unei strategii, care cuprinde obiectivele, 

proiectele şi rezultatele cercetării, precum şi resursele de realizare.  

(3) Academia face parte din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, ca instituţie de 

învăţământ superior acreditată punând accent deosebit pe activitatea de cercetare ştiinţifică 

universitară din perspectiva cercetării fundamentale şi aplicative. 

(4) Academia este înscrisă în Carta Albă a Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 

Superior (varianta în limba română şi limba engleză).  

(5) Cercetarea stiinţifică se organizează şi se desfăşoară pe baza normelor legale 

existente la nivel naţional şi a celor elaborate de M.A.I. referitoare la etica şi deontologia 

cercetării ştiinţifice. 

(6) În activitatea de cercetare stiinţifică universitară este cuprins tot personalul 

Academiei, potrivit competenţelor, pregătirii şi aptitudinilor profesionale. 

(7) Structurile de învăţământ (facultăţile, S.S.D.C.S., C.N.A.I. etc.) elaborează şi 

aprobă în organismele de conducere proprii, planuri anuale de cercetare şi rapoarte 

anuale/situaţii statistice privind stadiul dezvoltării cercetării ştiinţifice. 

Art. 68. - În principal, activitatea de cercetare se canalizează spre următoarele direcţii: 
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a) dezvoltarea componentelor organizatorice de cercetare (institute, centre, 

laboratoare etc.) la standarde U.E. prin antrenarea participării instituţiilor de specialitate din 

domeniul ordinii publice şi a altor universităţi de profil din ţară şi străinătate; 

b) încadrarea în reţelele europene de excelenţă în cercetare care să permită accesul la 

finanţările U.E.; 

c) abordarea unor tematici de cercetare multianuale care să permită integrarea 

cercetării ştiinţifice desfăşurate de către doctoranzii Academiei de Poliţie în obiectivele 

generale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în M.A.I.; 

d) implicarea studenţilor/cursanţilor/doctoranzilor în activităţile de cercetare 

ştiinţifică desfăşurate în Academia de Poliţie; 

e) atragerea de fonduri necesare dotării şi funcţionarii componentelor organizatorice 

didactice şi de cercetare ale Academiei de Poliţie, din surse publice, private sau prin 

implementarea de proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri nerambursabile 

naţionale şi europene; 

f) fructificarea rezultatelor cercetării prin obţinerea de brevete, organizarea unor 

conferinţe/seminarii/colocvii etc. cu participare naţională şi internaţională, precum şi prin 

publicarea de studii/articole/tratate şi monografii specifice în edituri de prestigiu; 

g) stimularea şi acordarea asistenţei necesare cadrelor didactice şi 

studenţilor/cursanţilor/doctoranzilor pentru accesarea unor burse de cercetare în ţară şi 

străinătate ori pentru realizarea unor teze de doctorat sau a unor cercetări cu parteneri 

multipli naţionali şi/sau internaţionali; 

h) editarea unor publicaţii de specialitate proprii care să cuprindă şi să promoveze 

rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile de interes; 

i)  participarea cadrelor didactice şi a studenţilor/cursanţilor Academiei în cadrul 

programelor de mobilităţi de tip ERASMUS, destinate activităţilor didactice şi de cercetare 

alături de parteneri europeni, în domeniile de interes pentru M.A.I.  

Art. 69. – (1) În baza unui contract de parteneriat, cu aprobarea Senatului şi în 

condiţiile legislaţiei în vigoare, Academia poate participa, în consorţii universitare 

naţionale/internaţionale împreună cu alţi factori educaţionali de prestigiu din domeniile 

Ştiinţelor de ordine şi siguranţă publică, Drept, Managementul Situaţiilor de Urgenţă sau 

Istorie, inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare.  

(2) Cu aprobarea Senatului şi în condiţiile legii, Academia poate înfiinţa, singură sau 

prin asociere, fundaţii sau asociaţii, cu condiţia ca acestea să contribuie la creşterea 

performanţelor instituţiei şi să nu influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ 

şi cercetare. 

Art. 70. - (1) În Academie este asigurată libertatea cercetării în ceea ce priveşte 

stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, cu 

respectarea legislaţiei specifice precum şi a eticii şi deontologiei cercetării ştiinţifice. 

(3) Personalul Academiei poate desfăşura activitate de cercetare ştiinţifică 

universitară, în cadrul unor centre de cercetare ştiinţifică interne sau externe, constituite pe 

domenii de cercetare pe baza unor contracte/convenţii, în condiţiile legii. 

(4) Studenţii şi cursanţii Academiei participă la programele de cercetare ştiinţifică 

universitară, prin rezolvarea unor teme, elaborarea şi prezentarea unor referate, participarea 

la schimburi de experienţă, simpozioane, conferinţe, seminarii etc.,  în mod individual sau în 

cadrul unor grupuri de cercetare. 

(5) Activitatea de cercetare stiinţifică este gestionată de către Consiliul Stiinţific al 

Cercetării, organism care îşi desfăşoară activitatea pe baza reglementărilor proprii, aprobate 

de Senatul Academiei.  
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Art. 71. – (1) Activităţile din granturi sau contractele de cercetare se remunerează 

conform deciziei directorului de proiect, potrivit legii, pe baza convenţiilor încheiate între 

beneficiar şi directorul de grant (similar), cu respectarea dispoziţiilor legale în domeniul 

incompatibilităţilor. 

(2) Contractul de cercetare stabileşte atât modalitatea de plată efectivă, cât şi 

cuantumul sumelor plătite. 

Art. 72. – Sursele de finanţare pentru activitatea ştiinţifică şi de cercetare se constituie 

din fonduri proprii, de la bugetul de stat sau din alte fonduri constituite conform legii.   
 

CAPITOLUL VI 

ALEGEREA ORGANISMELOR DE CONDUCERE 
 

Secţiunea 1 

Dispoziţii comune 

 

Art. 73. - Structurile de conducere în Academie sunt: Senatul universitar, Consiliul 

de administraţie, Consiliile facultăţilor, Consiliul departamentului, Consiliile S.S.D.C.S. şi 

C.N.A.I. 

Art. 74. - Funcţiile de conducere în Academie sunt: rectorul, prorectorii, directorul 

general administrativ, decanii, prodecanul şi directorul de departament/ S.S.D.C.S./S.N.P.A., 

directorul şi directorul adjunct al /C.N.A.I. 

Art. 75. – (1) Structurile şi funcţiile didactice de conducere sunt desemnate în 

condiţiile prezentei Carte, potrivit metodologiei elaborate şi aprobate de Senatul Academiei.  

(2) Structurile şi funcţiile didactice de conducere îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile 

prevăzute de reglementările în vigoare, prezenta Cartă şi, după caz, hotărârile/deciziile 

organelor de conducere universitare şi/sau fişa postului.  

Art. 76. – (1) Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, 

de director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare nu se cumulează.  

(2) În timpul unui mandat aceeaşi persoană nu poate exercita în cadrul Academiei şi 

în afara ei decât una din următoarele funcţii: rector,  prorector, director general 

administrativ, decan, prodecan, director departament/S.S.D.C.S./S.N.P.A., preşedinte Senat, 

director sau director adjunct C.N.A.I.  

Art. 77. – Rectorul, decanii facultăţilor, directorii departamentelor/S.S.D.C.S./ 

C.N.A.I./S.N.P.A. şi răspund în faţa Senatului pentru buna desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a 

legislaţiei în vigoare. 

Art. 78. - (1) Membrii comunităţii academice au dreptul de a lua parte la conducerea 

activităţii instituţiei şi de a alege organele sale de conducere, în condiţiile reglementărilor 

legale. 

(2) Alegerea unei persoane într-un organism de conducere se face numai cu 

consimţământul acesteia, în baza candidaturii depuse, cu respectarea procedurilor specifice. 

Art. 79. - În structurile de conducere se aleg persoane cu prestigiu ştiinţific, didactic 

sau profesional, cu autoritate morală, cu reale aptitudini manageriale şi care îndeplinesc 

condiţiile/criteriile legale. 

Art. 80. – (1) Alegerile pentru funcţiile elective sunt organizate de conducerile în 

exerciţiu de la nivelul respectiv şi se desfăşoară în conformitate cu calendarul stabilit la 

nivelul fiecărei structuri. 

(2) Alegerile se fac prin vot direct şi secret pentru fiecare funcţie în parte, fiecare 
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elector având dreptul la un singur vot. 

(3) Adunările pentru alegeri sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2/3 din 

numărul total al membrilor colectivelor respective. 

(4) Hotărârile Senatului, ale Consiliilor facultăţilor, ale departamentelor şi 

Consiliului S.S.D.C.S./C.N.A.I. se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul 

celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. Membrii 

acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.  

 (5) Se declară alese în structurile de conducere, în ordinea descrescătoare a numărului 

de voturi “pentru”, persoanele care au obţinut majoritatea conform reglementărilor specifice. 

Art. 81. - Durata mandatului organelor/funcţiilor de conducere este, de regulă, 4 ani, 

cu excepţia situaţiei în care este prevăzută altă perioadă sau a funcţiilor care se ocupă prin 

numire/desemnare/concurs. 

Art. 82. - (1) Studenţii sunt aleşi în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Academiei 

potrivit dispoziţiilor legale specifice. 

(2) Reprezentanţii studenţilor în organismele de conducere trebuie să aibă rezultate 

foarte bune în pregătirea profesională şi o comportare ireproşabilă. 

Art. 83. (1) Persoanele alese în structurile şi funcţiile de conducere trebuie să fie 

membri cu drepturi depline ai comunităţii universitare. 

(2) Calitatea de membru în organele de conducere se pierde ca urmare a încetării 

raporturilor de muncă/serviciu cu Academia, demisie, la cerere etc., iar locurile rămase 

vacante se ocupă prin aceeaşi procedură. Mandatul persoanelor nou alese este temporar, 

până la încheierea de drept a perioadei mandatului structurii respective.  

Art. 84. - Normele de reprezentare în organismele de conducere se stabilesc în 

conformitate cu reglementările în vigoare şi nevoile specifice comunităţii universitare, 

conform prezentei Carte. 

Art. 85. – (1) În cazul în care se constată încălcări ale actelor normative în vigoare 

şi/sau reglementărilor specifice privind alegerea/constituirea unui organism de 

conducere/ocuparea unei funcţii de conducere, Senatul Academiei şi Consiliul facultăţii/ 

S.S.D.C.S./C.N.A.I. sunt împuternicite să analizeze/invalideze rezultatele alegerilor şi să 

hotărască, după caz, organizarea de noi alegeri în termenele legale, dar nu mai mult de 3 luni 

de la invalidare. 

(2) În cazul vacantării unui loc în funcţiile de conducere universitare, se procedează la 

alegeri parţiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează concurs public, 

potrivit prezentei Carte, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării. 

Art. 86. – Hotărârea de suspendare a persoanelor care ocupă funcţii de conducere 

universitare se face prin aceeaşi procedură ca la alegeri şi în raport de competenţele de 

numire în funcţie, pentru motive care sunt comunicate în organismele de conducere 

competente. 

Art. 87. – (1) Structurile de conducere şi persoanele care ocupă funcţii de conducere 

exercită şi atribuţiile/competenţele prevăzute de actele normative referitoare la învăţământul 

superior şi a celor specifice M.A.I., precum şi cele din fişa postului. 

(2) Persoanele care ocupă funcţii de conducere au drepturile, obligaţiile şi îndatoririle 

prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi statutul de personal aplicabil.  

Art. 88. – Structurile de conducere ale Academiei informează şi colaborează cu 

asociaţiile/organizaţiile profesionale, sindicatele şi organizaţiile studenţeşti legal constituite 

pentru stabilirea şi punerea în aplicare a unor decizii/măsuri care influenţează comunitatea 

academică participând ca invitat permanent, cu rol consultativ, la şedinţele structurilor de 

conducere. 
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Art. 89. – (1) După împlinirea vârstei de pensionare, ocuparea oricărei funcţii de 

conducere în Academie este interzisă, cu excepţia mandatelor în exerciţiu la data intrării în 

vigoare a Legii educaţiei naţionale. 

(2) Persoanele care exercită o funcţie de conducere sau de demnitate publică au 

dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educaţional, potrivit legii. 

(3) Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot 

exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului. 

          (4) Funcţiile de conducere sau de demnitate publică se pot cumula cu funcţiile 

didactice şi/sau de cercetare. 

(5) În Academie se interzice ocuparea oricărei funcţii de conducere sau de 

administrare, la orice nivel al universităţii, după pensionare. Mandatele celor care deţin 

funcţii de conducere sau de administrare, la orice nivel al Academiei, încetează de drept în 

cazul persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare.  

(6) În baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, Senatul 

Academiei, poate decide continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după 

pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de 

prelungire anuală, fără limită de vârstă. Cadrele didactice pensionate pot fi plătite în regim 

de plată cu ora. 

Secţiunea a 2-a  

Senatul Academiei 

 

Art. 90. - (1) Senatul reprezintă comunitatea academică universitară, este cel mai 

înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Academiei, fiind compus din 75% personal 

didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.  

(2) Toţi membri Senatului Academiei, fără excepţie, sunt stabiliţi prin votul universal, 

direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor 

studenţilor. 

 (3) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele 

Senatului şi îl reprezintă în raporturile cu rectorul. 

(4) Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea 

conducerii executive a Academiei şi a Consiliului de administraţie. Rapoartele de 

monitorizare şi de control sunt prezentate periodic şi discutate în Senatul Academiei, stând la 

baza rezoluţiilor Senatului. 

(5) Mandatul Senatului este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului 

Academiei este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. 

(6) Senatul poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre 

membrii acestuia. 

(7) În situaţii temeinic justificate, cu acordul a cel puţin o treime dintre membrii 

Senatului, Preşedintele Senatului poate convoca Senatul Academiei în şedinţă extraordinară. 

Art. 91. - (1) Membrii Senatului sunt cadre didactice cu funcţii de conducere, cadre 

didactice, cercetători ştiinţifici, studenţi din Academie, precum şi personalităţi ale vieţii 

universitare şi cultural-ştiinţifice din afara Academiei în calitate de invitaţi, care pot 

contribui, prin experienţa şi prestigiul lor, la realizarea idealului educaţional.  

(2) Senatul Academiei nu poate depăşi 25 de membri cu drept de vot, astfel încât să 

se asigure eficienţa decizională şi reprezentativitatea comunităţii academice. 

 (3) În Senat sunt aleşi cadre didactice şi cercetători ştiinţifici cu norma de bază în 

Academie prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor 

titulari, respectiv al tuturor studenţilor. 
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(4) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul Academiei pe o cotă parte de 

reprezentare de 1 membru la 8 cadre didactice /didactice auxiliare/cercetători, repartizate 

astfel: 14 de la Facultatea de Poliţie, 2 de la Facultatea de Pompieri şi 1 de la Facultatea de 

Arhivistică. Totodată, prin excepţie, S.S.D.C.S. şi C.N.A.I. vor avea câte un reprezentant 

ales în condiţiile prezentei Carte. 

  (5) În Senat sunt aleşi reprezentanţii studenţilor prin votul tuturor studenţilor din 

rândul celor cu rezultate foarte bune la învăţătură şi cu o comportare exemplară. Numărul de 

reprezentanţi ai studenţilor în Senat este de 25% din numărul membrilor Senatului 

Academiei repartizaţi astfel: 4 de la Facultatea de Poliţie, 1 de la Facultatea de Pompieri şi 1 

de la Facultatea de Arhivistică. Mandatul reprezentanţilor studenţilor încetează la revocarea 

acestora (prin votul tuturor studenţilor) sau la pierderea calităţii de student. 

 (6) La şedinţele Senatului participă în calitate de membri de onoare, fără drept de 

vot, Secretarul de Stat (Şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică), Secretarul 

General al M.A.I., inspectorii generali (similari) ai inspectoratelor de armă beneficiare, 

precum şi alte persoane din cadrul Academiei sau reprezentanţi ai structurilor din M.A.I. 

Art. 92. – (1) Senatul are următoarele atribuţii: 

    a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară; 

    b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta 

universitară; 

    c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la 

propunerea rectorului; 

    d) aprobă, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, 

organizarea şi funcţionarea Academiei; 

    e) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară; 

    f) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie 

profesională universitară; 

    g) adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului, cu respectarea 

prevederilor legale; 

    h) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea 

universităţii; 

    i) încheie contractul de management cu rectorul; 

    j) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii 

specializate constituite în acest sens de către Senat; 

    k) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie; 

    l) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea 

personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic resursa umană; 

    m) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului cu performanţe 

profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare. 

(2) Senatul Academiei are competenţe cu privire la: 

a) exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative referitoare la învăţământul 

superior şi a celor specifice M.A.I.; 

b)  stabilirea orientării generale a învăţământului şi priorităţile cercetării ştiinţifice în 

Academie; 

c)  analizarea modului de desfăşurare a procesului de învăţământ şi  activităţii de 

cercetare, inclusiv stabilirea unor măsuri de creştere a calităţii în domeniu; 

d)  avizarea planurilor de învăţământ propuse de Consiliile facultăţilor şi Consiliile 

S.S.D.C.S./C.N.A.I.; 
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e)  aprobarea planurilor de cercetare ştiinţifică şi planurilor activităţilor cultural-

educative şi sportive propuse de Consiliile facultăţilor şi Consiliile S.S.D.C.S./C.N.A.I.; 

f)  aprobarea statelor de funcţii didactice întocmite de departamente şi avizarea 

propunerilor Consiliilor facultăţilor privind înfiinţarea, comasarea ori desfiinţarea de 

departamente; 

g)  propunerea şi aprobarea înfiinţării de facultăţi, departamente sau alte componente 

organizatorice, cu respectarea normelor legale; 

h)  iniţierea, în condiţiile legii, a relaţiilor internaţionale pe plan ştiinţific şi didactic şi 

aprobarea convenţiilor de cooperare internaţională; 

i) validarea alegerilor pentru funcţiile de conducere din Academie; 

j)  întocmirea/aprobarea/validarea /transmiterea documentaţiei specifice metodologiei 

de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;  

k)  validarea propunerilor facultăţilor referitoare la conducătorii de doctorat şi 

specializările la care se organizează doctorat, masterat şi cursuri postuniversitare; 

l) validarea constituirii Colegiului de Etică şi a Colegiului de Onoare şi decide, pe 

baza recomandărilor acestora, în litigii privind activitatea cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor; 

m) aprobarea criteriilor de acordare a burselor studenţilor; 

n)  analizarea modului de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi confirmarea 

legalităţii acestora; 

o)  acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa şi Membru 

de Onoare al Senatului; 

p)  aprobarea menţinerii în activitate a unor profesori, peste limita vârstei de 

pensionare, în condiţiile legii. 

Art. 93. – În condiţiile constatării unor grave nereguli de la metodologia proprie care 

reglementează desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, Senatul poate 

aplica sancţiuni, mergând până la demiterea decanilor sau a rectorului. 

Art. 94. –  Susţinerea de către personalul titular de activităţi de predare şi cercetare în 

alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare se poate face doar cu acordul scris al 

Senatului Academiei. 

Art. 95. - (1) În raport cu necesităţile proprii, Senatul Academiei poate aproba, pe o 

durată determinată, invitarea în cadrul instituţiei de învăţământ superior a unor cadre 

didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau 

din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate.  

(2) În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, Senatul 

aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu 

standardele naţionale. 

Art. 96. - Hotărârile Senatului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă 

numărul acestora reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor săi.  

Art. 97. - Senatul se consideră dizolvat în ziua validării noului Senat. 

 

Secţiunea a 3-a  

Consiliul de administraţie  al Academiei 

 

Art. 98. - (1) Consiliul de administraţie al Academiei este format din rector, 

prorectori, decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor. 

(2) Consiliul de administraţie al Academiei asigură, sub conducerea rectorului, 

conducerea operativă a universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului Academiei.  
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(3) Consiliul de administraţie al Academiei îşi poate desfăşura activitatea şi în 

şedinţe lărgite cu participarea unor persoane, din Academie sau din afara acesteia, invitate de 

rector, acestea având rol consultativ, fără drept de decizie. 

Art. 99.  – (1) Consiliul de administraţie al Academiei: 

    a) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; 

    b) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual; 

    c) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare; 

    d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul 

Academiei de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea 

universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar; 

    e) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senat; 

    f) propune Senatului strategii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale 

instituţiei; 

    g) propune Senatului componenţa Comisiei  de etică universitară. 

(2) Consiliul de administraţie al Academiei informează comunitatea academică despre 

deciziile proprii. 

Secţiunea a 4-a 

Consiliul facultăţii 

 

Art. 100. – (1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al 

facultăţii, fiind prezidat de decan. 

(2) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii: 

    a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii; 

    b) aprobă programele de studii gestionate de facultate; 

    c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea 

generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii. 

     d) îndeplineşte alte atribuţii, aprobate de Senatul Academiei, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare. 

(3) De asemenea, Consiliul facultăţii: 

a)  exercită atribuţiile prevăzute de actele normative referitoare la învăţământul superior 

şi a celor specifice M.A.I.; 

b)  propune Senatului universitar înfiinţarea sau desfiinţarea de specializări;  

c)  validează cel puţin 2 candidaţi pentru funcţia de decan;  

d)  analizează şi avizează planurile de învăţământ; 

e)  întocmeşte rapoartele de autoevaluare pentru obţinerea autorizării de funcţionare şi 

pentru acreditare; 

f)  întocmeşte documentele de evaluare a facultăţii, conform legii; 

g)  stabileşte criterii şi standarde pentru evaluarea periodică a personalului didactic; 

h)  evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii; 

i)  întocmeşte/aprobă/validează/transmite, după caz, documentaţia specifică 

metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, potrivit competenţei legale; 

j)  stabileşte structura funcţională a departamentelor; 

k)  avizează statele de funcţii şi personal didactic ale departamentelor; 

l) aprobă propunerile directorilor de departament referitoare la cadrele didactice ce 

desfăşoară activităţi de învăţământ prin cumul sau plata cu ora; 

m) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii şi organizează 

concursurile de admitere; 

n)  stabileşte lista studenţilor care beneficiază de burse de studiu şi de merit; 
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o)   alege organismele de conducere din facultate potrivit competenţei /criteriilor stabilite 

de M.E.C.T.S. şi metodologiei elaborate de Academie; 

p)  organizează manifestări ştiinţifice; 

q)  propune înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii universitare de masterat; 

r) propune comisiile de admitere la masterat şi aprobă programul de pregătire a 

masteranzilor; 

s) stabileşte numărul de locuri pentru studiile universitare de masterat; 

t) analizează şi avizează planurile de învăţământ la studiile universitare de masterat; 

u)  propune condiţiile specifice de admitere la studiile universitare de masterat şi 

organizează concursurile de admitere; 

v)  propune îndepărtarea ori exmatricularea studenţilor/masteranzilor; 

w) organizează, asigură şi îndrumă activitatea de integrare a învăţământului şi 

cercetării ştiinţifice cu practica; 

x) analizează modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivelul departamentului 

şi confirmă legalitatea acestora; 

y)  stabileşte criteriile şi condiţiile de desfăşurare a mobilităţii cadrelor didactice din 

cadrul departamentelor. 

 Art. 101. - (1) Componenţa membrilor Consiliului facultăţii este de maximum 75% 

cadre didactice şi de cercetare, respectiv minimum 25% studenţi.  

 (2) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi 

prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din 

facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către 

studenţii facultăţii. 

 (3) Numărul membrilor Consiliului facultăţii trebuie să fie impar şi se aprobă de către 

Senat, iar numărul reprezentanţilor departamentelor se stabileşte de către Consiliul în 

funcţiune la data organizării alegerilor, asigurându-se o reprezentare proporţională cu 

numărul posturilor didactice din compunerea departamentelor. 

 (4) Numărul total al membrilor Consiliului facultăţii se asigură pe baza 

reprezentativităţii fiecărui departament, având în vedere un raport de 1 membru la 10 cadre 

didactice, dar nu mai puţin de 5. 

Art. 102. - Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, 

cu condiţia ca numărul acestora să reprezinte cel puţin 2/3 din totalul membrilor.  

Art. 103. - Consiliul facultăţii se consideră dizolvat în ziua validării noului Consiliu 

de către Senatul Academiei. 

 

Secţiunea a 5-a 

Consiliul departamentului 

 

Art. 104. - (1) Conducerea operativă a departamentului este asigurată de Consiliul 

departamentului compus dintr-un număr impar de membri, aleşi din rândul personalului 

didactic. 

(2) Din Consiliul departamentului face parte directorul de departament şi cel puţin 2 

membri. 

 (3) La nivelul departamentului, directorul de departament şi membrii consiliului 

departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 

de cercetare titulare. 

(4) Consiliul departamentului are următoarele competenţe: 

a) face propuneri pentru planurile de învăţământ pentru specializări, pe niveluri de 
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pregătire; 

b) evaluează programele analitice ale disciplinelor de studiu; 

c) stabileşte criteriile specifice de evaluare a studenţilor şi cursanţilor, în acord cu 

normele generale aprobate de Consiliul facultăţii; 

d) propune Consiliului facultăţii statul de funcţii pentru personalul didactic şi de 

cercetare; 

e) evaluează activitatea personalului didactic şi de cercetare din departament; 

f) asigură îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către personalul didactic şi de 

cercetare din departament; 

g) propune Consiliului facultăţii scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de 

cercetare vacante; 

h) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din departament; 

i) coordonează activitatea de formare profesională continuă, în domeniul de 

competenţă; 

   j) întocmeşte şi transmite Consiliului facultăţii, după caz, documentaţia specifică 

metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, potrivit competenţei legale; 

k) propune Consiliului facultăţii personalul didactic asociat, precum şi cererile de 

prelungire a activităţii, peste limita vârstei de pensionare; 

l) propune Consiliului facultăţii acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni 

personalului didactic şi de cercetare din departament. 

Art. 105. - Hotărârile Consiliului departamentului se iau cu majoritatea membrilor 

prezenţi, cu condiţia ca numărul acestora să reprezinte cel puţin 2/3 din totalul membrilor.  

Art. 106. - Consiliul departamentului se consideră dizolvat în ziua validării noului 

Consiliu de către Consiliul facultăţii. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consiliul Şcolii de Studii Doctorale şi Cercetare Ştiinţifică (S.S.D.C.S.) 

  

Art. 107. - (1) S.S.D.C.S. este condus de consiliu, prezidat de director şi compus 

dintr-un număr impar de membri, aleşi din rândul personalului acestuia. 

(2) Din Consiliul S.S.D.C.S. fac parte directorul şi cel puţin 4 membri. 

Art. 108. - S.S.D.C.S., în domeniul său de activitate, are următoarele competenţe 

principale: 

a) defineşte misiunea şi obiectivele sale; 

b) analizează şi avizează planurile de învăţământ propuse de şcoala doctorală; 

c) avizează proiectele de cercetare ştiinţifică în vederea compatibilizării acestora cu 

strategia Academiei în domeniu; 

d) evaluează periodic activitatea din cadrul S.S.D.C.S.; 

e) avizează propunerile de conducător ştiinţific de doctorat şi domeniile la care se 

organizează doctoratul; 

f) avizează condiţiile specifice de admitere la doctorat şi coordonează admiterea la 

doctorat; 

g) aprobă comisiile de admitere la doctorat şi planul individual de pregătire a 

doctoranzilor; 

h) propune exmatricularea doctoranzilor; 

i) analizează şi avizează planurile de învăţământ pentru programele de pregătire în 

domeniul drepturilor omului; 

j) aprobă documentaţiile înaintate de Academie pentru obţinerea de finanţare 
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nerambursabilă; 

k) asigură resursele financiare necesare cofinanţărilor;  

l) monitorizează desfăşurarea pregătirii în domeniul drepturilor omului; 

m) avizează strategia şi planurile de cercetare ştiinţifică ale Academiei; 

n) asigură infrastructura necesară desfăşurării cercetării ştiinţifice; 

o) organizează, asigură şi îndrumă activitatea de integrare a învăţământului cu practica 

şi cercetarea ştiinţifică. 

Art. 109. - Hotărârile Consiliului S.S.D.C.S. se iau cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.  

Art. 110. - Consiliul S.S.D.C.S. se consideră dizolvat în ziua validării noului 

Consiliu de către Senatul Academiei. 

 

Secţiunea a 7-a 

Consiliul Colegiului Naţional de Afaceri Interne (C.N.A.I.) 

 

Art. 111. – (1) C.N.A.I. este condus de Consiliul colegiului care este prezidat de 

către director şi este compus dintr-un număr impar de membri, aleşi din rândul personalului 

acestuia. 

(2) Din Consiliul C.N.A.I. fac parte directorul şi cel puţin 2 membri. 

(3) Consiliul are în principal următoarele atribuţii:  

a) defineşte misiunea şi obiectivele C.N.A.I.; 

b) propune înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii în cadrul C.N.A.I.; 

c) propune condiţiile specifice şi numărul de locuri pentru admitere şi organizează 

concursurile de admitere; 

d) propune comisiile de admitere şi aprobă programul de pregătire a cursanţilor; 

e) analizează şi avizează planurile de învăţământ; 

f) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul C.N.A.I.; 

g) propune îndepărtarea ori exmatricularea cursanţilor; 

h) organizează, asigură şi îndrumă activitatea de integrare a învăţământului cu practica 

şi cercetarea ştiinţifică; 

i) iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu instituţii de învăţământ civile şi militare din ţară 

şi străinătate. 

Art. 112. - Hotărârile Consiliului C.N.A.I. se iau cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.  

Art. 113. - Consiliul C.N.A.I. se consideră dizolvat în ziua validării noului Consiliu 

de către Senatul Academiei. 

 

Secţiunea a 8-a 

Comisia de etică 

 

Art. 114. - (1) La nivelul Academiei funcţionează Comisia de etică universitară. 

(2) Comisia de etică universitară este un organ consultativ, iar structura şi componenţa 

acesteia este propusă de Consiliul de administraţie, avizată de Senatul Academiei şi aprobată 

de rector.  

(3) Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu 

pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: 

rector, prorectori, decani, prodecan, director general administrativ, director S.S.D.C.S., 

director/director adjunct C.N.A.I. sau director de departament. 
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 (4) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii: 

    a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau 

prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

    b) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a 

eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie 

un document public; 

    c) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară; 

    d) exercită atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în 

cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(5) De asemenea, Comisia de Etică: 

a)  elaborează recomandări privind etica universitară; 

b)  elaborează norme privind deontologia profesională şi a cercetării ştiinţifice; 

c)  face propuneri cu privire la politica egalităţii de şanse în Academie; 

d)  face recomandări privind armonizarea intereselor diferitelor grupuri ale 

comunităţii academice; 

e)  cercetează, analizează şi propune soluţii în litigiile care îi sunt date spre 

soluţionare; 

f) face recomandări privind alte activităţi legate de activitatea de învăţământ. 

Art. 115. – (1) Hotărârile Comisiei de etică universitară sunt avizate de consilierul 

juridic al Academiei.  

(2) Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea Comisiei de etică universitară 

revin Academiei. 

          Art. 116. –  (1) Orice persoană, din Academie sau din afara acesteia, poate sesiza 

Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. 

    (2) Comisia de etică universitară păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 

          Art. 117. –  (1) În urma unei sesizări, comisia de etică universitară din Academie 

demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi deontologie universitară, respectiv de 

Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizării 

şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

          Art. 118. –  Constituie abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară: 

    a) plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori; 

    b) confecţionarea de rezultate sau înlocuirea rezultatelor cu date fictive; 

    c) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare. 

Art. 119. – (1) Răspunderea disciplinară a membrilor comunităţii academice pentru 

încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară se angajează în condiţiile Legii nr. 1/2011, faptele fiind analizate de 

comisia de etică universitară, potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

(2) Statutul comisiei de etică universitară este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Cartă. 

 

 

Secţiunea a 9-a 

Rectorul 

 

Art. 120. – (1) Rectorul realizează managementul şi conducerea operativă/executivă a 

universităţii, fiind reprezentantul legal al Academiei în relaţiile cu terţii. Rectorul este 
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ordonatorul de credite al universităţii.  

(2) Rectorul are următoarele atribuţii: 

    a) realizează managementul şi conducerea operativă a universităţii, pe baza 

contractului de management; 

    b) negociază şi semnează contractul instituţional cu M.E.C.T.S.; 

    c) încheie contractul de management cu Senatul Academiei; 

    d) propune spre aprobare Senatului structura şi reglementările de funcţionare ale 

universităţii; 

    e) propune spre aprobare Senatului proiectul de buget şi raportul privind execuţia 

bugetară; 

    f) prezintă Senatului, în luna aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. 

(2) din Legea nr. 1/2011; 

    g) conduce şedinţele Consiliul de administraţie; 

    h) propune, pune aplicare şi dispune, după caz, sancţiuni disciplinare, potrivit 

competenţei şi în conformitate cu prevederile legale, ordinele M.A.I. şi M.E.C.T.S.; 

    i) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu contractul de management şi legislaţia 

în vigoare. 

(3) Rectorul are şi următoarele competenţe: 

a) conduce şi răspunde de întreaga activitate a Academiei astfel încât să se desfăşoare 

în conformitate cu prevederile legilor şi ale regulamentelor în vigoare; 

b)  organizează şi conduce procesul de învăţământ şi cercetarea ştiinţifică din 

Academie; 

c) numeşte prorectorii după confirmarea de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului, pe baza consultării Senatului Academiei; 

d)  numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic, tehnic şi administrativ, 

potrivit competenţelor legale; 

e) aprobă înmatricularea şi exmatricularea studenţilor; 

f)  acordă grade studenţilor potrivit competenţelor stabilite prin ordine şi instrucţiuni 

ale M.A.I., precum şi prin regulamentele proprii; 

g)  conferă diplome şi certificate de studii, în urma îndeplinirii procedurilor legale în 

vigoare; 

h)  coordonează şi răspunde de utilizarea resurselor materiale şi financiare ale 

Academiei. 

 (4) Rectorul poate delega o parte din competenţele sale unor persoane din cadrul 

Academiei, potrivit prevederilor legale. 

Art. 121. – (1) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel 

mult o dată, în condiţiile legii.  

(2) O persoană nu poate fi rector al aceleiaşi instituţii de învăţământ superior pentru 

mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile 

acestora. 

(3) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul 

unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului. 

Art. 122. – (1) Rectorul este răspunzător de activitatea sa în faţa Senatului şi a 

conducerii M.A.I., respectiv M.E.C.T.S. 

(2) Rectorul răspunde în faţa Senatului Academiei pentru buna desfăşurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică 

universitară şi a legislaţiei în vigoare. 
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(3) Rectorul are drepturile, obligaţiile şi îndatoririle prevăzute de Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 şi statutul de personal.  

Art. 123. - (1) Rectorul Academiei se desemnează prin votul universal, direct şi secret 

al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al 

reprezentanţilor studenţilor din Senatul Academiei şi din Consiliile facultăţilor. 

(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, 

se stabileşte cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul 

universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul 

universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul Academiei şi din Consiliile 

facultăţilor, potrivit metodologiei elaborate în acest sens. 

(3) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe baza 

unui concurs public, procedura de desemnare, condiţiile de ocupare a funcţiei şi alte cerinţe 

sunt prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. 

 (4) În situaţia în care desemnarea rectorului se face pe baza votului comunităţii 

academice, alegerea se face în baza unei metodologii aprobate de Senatul Academiei. 

(5) Candidaturile la funcţia de rector se aprobă de ministrul administraţiei şi 

internelor. 

Art. 124. -  (1) Rectorul, desemnat, este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului, în termen de 30 de zile de la data selecţiei.  

(2) După emiterea ordinului de confirmare, rectorul poate semna acte oficiale, 

înscrisuri, acte financiare/contabile, diplome şi certificate. 

   (3) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

încheie cu Senatul Academiei un contract de management, cuprinzând criteriile şi indicatorii 

de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale. 

Art. 125. - (1) Rectorul confirmat încheie un contract instituţional cu ministrul 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

(2) Rectorul poate demisiona din funcţie prin prezentarea unui raport scris către Senat 

şi ministrul administraţiei şi internelor. 

(3) Rectorul poate fi demis de către senatul Academiei: 

a) în condiţiile specificate prin contractul de management/instituţional; 

b) prin procedura folosită pentru alegere, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul total 

al electorilor cu audierea obligatorie a rectorului. Hotărârea de revocare din funcţie se ia cu 

majoritatea a două treimi din numărul total al electorilor; 

c) în condiţiile constatării unor nereguli privind buna desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor pe baza sancţiunii aplicate de Senatul Academiei, potrivit metodologiei 

proprii de conferire a titlurilor şi de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare; 

d) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile legii. 

Art. 126. – Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate revoca din 

funcţie rectorul în baza propunerii Consiliului de etică şi management universitar, cu 

consultarea senatului Academiei, în condiţiile art. 125 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011. 

 

Secţiunea a 10-a 

Prorectorii 

 

Art. 127. – (1) Rectorul confirmat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului, pe baza consultării Senatului Academiei, numeşte din cadrul comunităţii 

academice prorectorii (în cotă de reprezentare de 1 la 1.000 de studenţi).  
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(2) Prorectorii fac parte din Consiliul de administraţie al Academiei şi îndeplineşte 

atribuţiile specifice. 

(3) Durata mandatului prorectorului este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă 

4 ani, în condiţiile numirii de către rector. 

(4) Pe durata mandatului rectorul poate elibera din funcţie prorectorii cu 

obligativitatea informării Senatului Academiei despre motivele care au stat la baza 

demersului.  

(5) Prorectorii pot demisiona din funcţie prin prezentarea unui raport scris către 

rectorul Academiei. 

Art. 128. – (1) Prorectorii au în principal următoarele atribuţii: 

a) în baza desemnării Senatului Academiei, reprezintă universitatea şi devine 

ordonator de credite, de la data revocării din funcţie a rectorului până la confirmarea unui 

nou rector de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 

b) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei; 

c) împreună cu rectorul, pune în aplicare şi îndeplineşte prevederile contratului de 

management şi a celui instituţional; 

d) coordonează activitatea structurilor Academiei potrivit competenţei funcţionale 

stabilite de reglementările interne; 

e) desfăşoară activităţi specifice în Consiliul de administraţie al Academiei; 

f) reprezintă Academia în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat de rector.  

 

Secţiunea a 11-a 

Directorul general administrativ 

 

Art. 129. – (1) Structura administrativă a universităţii este condusă de către un 

director administrativ, potrivit legii.  

(2) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs organizat de 

Consiliul de administraţie al Academiei.  

(3) Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituţiei, iar din comisie face parte, 

în mod obligatoriu, un reprezentant al M.C.E.T.S. şi cel puţin un reprezentant al M.A.I.  

(4) Validarea concursului se face de către Senatul Academiei, iar numirea pe post, de 

către rector. 

(5) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului 

scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial al noului rector. 

Art. 130. – (1) Directorul general administrativ face parte din Consiliul de 

administraţie al Academiei şi îndeplineşte atribuţiile specifice. 

(5) Directorul general administrativ poate demisiona din funcţie prin prezentarea unui 

raport scris către rectorul Academiei, care informează Senatul. 

Art. 131. – (1) Directorul general administrativ are în principal următoarele atribuţii: 

a) organizează activitatea administrativă, stabilind atribuţii şi sarcini concrete 

repartizate echilibrat pe serviciile, birourile şi compartimentele subordonate, în raport cu 

structura organizatorică şi nevoile muncii; 

b) exercită atribuţiile delegate de rectorul Academiei; 

c) împreună cu rectorul, pune în aplicare şi îndeplineşte prevederile contratului de 

management şi a celui instituţional; 

d) răspunde de modul de întocmire a planurilor de aprovizionare tehnico – materială; 

e) organizează, controlează şi îndrumă executarea inventarierii periodice a bunurilor 

materiale; 



 
34 

f) răspunde de aplicarea prevederilor legale în desfăşurarea activităţii de achiziţii 

(licitaţii, analize de oferte etc.) de bunuri şi servicii de resortul intendenţă, patrimoniu 

imobiliar, tehnic; 

g) răspunde de activitatea de cazare şi hrănire a efectivelor de studenţi. 

h) coordonează activitatea structurilor Academiei potrivit competenţei funcţionale 

stabilite de reglementările interne; 

i) desfăşoară activităţi specifice în Consiliul de administraţie al Academiei; 

j) reprezintă Academia în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat de rector. 

 

Secţiunea a 12-a 

Preşedintele Senatului 

 

Art. 132.  - (1) Preşedintele Senatului Academiei asigură conducerea operativă a 

acestuia, conduce şedinţele şi îl reprezintă în raporturile cu rectorul. 

(2) Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret de către Senatul Academiei.  

Art. 133.  - (1) Preşedintele Senatului este ales din rândul membrilor comunităţii 

academice cu abilităţi manageriale, care se bucură de înaltă probitate morală şi recunoaştere 

la nivelul Academiei. 

(2) Candidaţii la funcţia de Preşedinte al Senatului prezintă în mod obligatoriu, în faţa 

Senatului, un plan managerial pe care îl aduc la cunoştinţa comunităţii academice prin 

afişare cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea procedurii de alegere. 

(3) Preşedintele este ales cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. 

(4) În cazul în care nu se întruneşte procentul prevăzut la alin. (3) se organizează un 

nou proces de votare în aceeaşi zi, la care participă primii doi candidaţi care au întrunit cel 

mai mare număr de voturi. 

(5) În situaţia menţionată la alin. (4) alegerea Preşedintelui se face cu votul majorităţii 

simple.  

Art. 134. – (1) Preşedinte Senatul are următoarele atribuţii principale: 

a) coordonează activităţile desfăşurate pentru buna pregătire a şedinţelor Senatului, 

precum şi pentru cunoaşterea şi îndeplinirea deciziilor adoptate; 

b)  coordonează înfiinţarea comisiilor de specialitate prin care controlează activitatea 

conducerii executive a instituţiei de învăţământ superior şi a consiliului de administraţie. 

c) coordonează activitatea de întocmire a contractului de management încheiat cu 

rectorul Academiei; 

d) evaluează modul de respectare de către rector a criteriilor şi indicatorilor de 

performanţă managerială, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractuale rezultate 

din contractul de management; 

e) avizează rapoartele de monitorizare şi de control întocmite de comisii, ce sunt 

prezentate şi discutate în Senatul Academiei; 

f) coordonează elaborarea documentelor care urmează a fi dezbătute în Senat şi 

verifică legalitatea acestora prin comisiile de specialitate; 

g) întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor Senatului;  

h) coordonează întocmirea documentelor necesare pentru materializarea deciziilor 

Senatului, le prezintă spre aprobare şi acţionează pentru cunoaşterea şi îndeplinirea lor de 

către comunitatea universitară;  

i) asigură funcţionarea statutară a Senatului; 

j) coordonează şi urmăreşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi activitatea de 

publicaţii ştiinţifice a comunităţii academice;  
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k) răspunde de îndeplinirea hotărârilor Senatului. 

Art. 135. - (1) Preşedintele Senatului poate demisiona din funcţie prin prezentarea 

unui raport scris către Senatul Academiei. 

(2) Preşedintele Senatului poate fi demis de către Senat prin procedura folosită pentru 

alegere, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul total al electorilor cu audierea obligatorie a 

sa.  

(3) În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte al Senatului se procedează la alegeri 

parţiale în termen de maximum o (una) lună de la data vacantării. 

 

Secţiunea a 13-a 

Decanii 

 

Art. 136. – (1) Decanii exercită conducerea operativă a facultăţilor, răspund de 

managementul şi conducerea acestora şi o reprezintă în relaţiile cu alte organizaţii. 

(2) Decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de către rectorul Academiei la 

nivelul facultăţilor.  

(3) La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice facultate de 

profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au 

primit avizul acestuia de participare la concurs. Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza 

minimum 2 candidaţi. 

Art. 137. – (1) Decanii au următoarele atribuţii principale: 

a) conduc activitatea curentă a facultăţii; 

b) prezintă anual un raport Consiliului facultăţii privind starea facultăţii; 

c)  conduc şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, Consiliului de 

administraţie şi Senatului Academiei; 

d) propun structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;  

e) îşi desemnează prodecanul după numirea sa de către rector, potrivit prezentei 

Carte; 

f) întocmesc rapoarte anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi 

respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii; 

g) răspund de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi 

încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului, potrivit competenţei; 

h) avizează atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic stabilite în fişa 

individuală a postului; 

i) propun sau pun în aplicare sancţiuni disciplinare, conform legii; 

j) anulează rezultatele unui examen sau ale unei evaluări, atunci când se dovedeşte că 

acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi 

deontologie universitară şi poate dispune reorganizarea examenului;  

k) desfăşoară activităţi specifice în Consiliul de administraţie al Academiei; 

l) coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi le supune analizei Consiliului 

facultăţii; 

m) răspund de organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ şi educativ al 

studenţilor, precum şi de desfăşurarea eficientă a cercetării ştiinţifice la nivelul facultăţii; 

n) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului facultăţii, ale Senatului 

Academiei şi ale Consiliului de administraţie al Academiei; 

o) organizează şi coordonează concursul de admitere în facultate/masterat, examenul 

de licenţă/diplomă pe facultate şi examenele de finalizare a studiilor universitare de 

masterat; 
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p) organizează şi controlează activitatea Secretariatului facultăţii; 

q) dispun măsuri pentru buna utilizare a spaţiului în care facultatea îşi desfăşoară 

activitatea şi pentru utilizarea patrimoniului acesteia în condiţiile legii; 

r) răspund de pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 

 (3) Decanii facultăţilor răspund în faţa Senatului Academiei pentru buna 

desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de 

calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare. 

Art. 138. – (1) Decanii pot demisiona din funcţie prin prezentarea unui raport scris 

către rectorul Academiei, avizat de Consiliul facultăţii. 

(2) Decanii pot fi eliberaţi din funcţie:  

a) în condiţiile constatării unor nereguli privind buna desfăşurare a concursurilor de 

ocupare a posturilor pe baza sancţiunii aplicate de Senatul Academiei; 

b) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile legii. 

 

Secţiunea a 14-a 

Prodecanul 

     

Art. 139. – (1) În cadrul facultăţii decanul numeşte, din cadrul comunităţii 

academice, un prodecan (în cotă de reprezentare de 1 la 1.500 de studenţi).  

(2) Pe durata mandatului decanul poate elibera din funcţie prodecanul cu 

obligativitatea informării Consiliului facultăţii despre motivele care au stat la baza 

demersului. 

Art. 140. – (1) Prodecanul facultăţii exercită atribuţiile şi competenţele delegate de 

către decan. 

 (2) Prodecanul are în principal următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea structurilor facultăţii potrivit competenţei funcţionale 

stabilite de reglementările interne; 

b) reprezintă facultatea în limitele şi condiţiile mandatului încredinţat de decan; 

c) coordonează elaborarea documentelor care urmează să fie dezbătute în Consiliul 

facultăţii; 

d)  verifică legalitatea actelor aprobate în Consiliul facultăţii; 

e) asigură legătura cu A.R.A.C.I.S. în toate problemele de interes ştiinţific ale 

facultăţii; 

f) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din facultate, activitatea cercurilor 

ştiinţifice studenţeşti şi concursurile ştiinţifice studenţeşti; 

g) face parte din comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice organizate la 

nivelul facultăţii; 

h) informează şi sprijină cadrele didactice privind participarea la manifestări 

ştiinţifice organizate de alte instituţii cu acelaşi profil sau cu profil asemănător din ţară şi din 

străinătate; 

i) întocmeşte şi supune aprobării celor în drept Planurile de cercetare ştiinţifică şi de 

structură a anului universitar; 

j) coordonează editarea broşurilor şi a materialelor de prezentare a facultăţii; 

k) organizează activitatea de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi poate 

participa în comisiile constituite în acest sens; 

l) răspunde de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a practicii profesionale a 

studenţilor. 
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 Art. 141. – (1) Mandatul prodecanului încetează la data vacantării funcţiei 

decanului care l-a desemnat. 

  (2) Prodecanul poate demisiona din funcţie prin prezentarea unui raport scris către 

decan, care informează Consiliul facultăţii. 

 

 

Secţiunea a 15-a 

Directorul de departament 

 

Art. 142. – (1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea 

operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de Consiliul 

departamentului.  

(2) Directorul de departament este ales prin votul universal, direct şi secret al tuturor 

cadrelor didactice şi de cercetare titulare. 

Art. 143. – (1) Directorul de departament are următoarele atribuţii principale: 

a) propune norma didactică a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de 

cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora în condiţiile reglementate de lege; 

b) conduce activitatea departamentului şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor didactice 

care revin membrilor departamentului;  

c) reprezintă departamentul în Consiliul facultăţii şi în afara instituţiei, când îi sunt 

delegate competenţe;  

d) elaborează planurile de activitate semestriale şi anuale ale departamentului şi 

urmăreşte îndeplinirea acestora; 

e) formulează propuneri pentru elaborarea Planurilor de învăţământ şi le supune 

dezbaterii Consiliului departamentului şi al facultăţii;  

f) verifică, avizează şi răspunde pentru toate documentele de învăţământ emise la 

nivelul departamentului (programe analitice, fişele disciplinelor etc.); 

g) organizează, coordonează şi răspunde de buna desfăşurare a sesiunilor de examene 

şi colocvii;  

h) propune acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni pentru personalul 

didactic şi de cercetare; 

i) organizează, asigură şi îndrumă activitatea de integrare a învăţământului cu practica 

şi cercetarea ştiinţifică; 

j) elaborează şi prezintă informări sau evidenţe cerute de conducerea facultăţii şi a 

Academiei referitoare la activităţile didactice desfăşurate la nivelul departamentului; 

k) conduce activitatea de pregătire profesională continuă a membrilor departamentului. 

 (2) Directorul de departament răspunde pentru: 

a) planurile de învăţământ, managementul cercetării şi al calităţii şi managementul 

financiar al departamentului; 

b) corectitudinea întocmirii Statului de funcţii de personal didactic al 

departamentului; 

c) buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi de modul cum îşi îndeplinesc 

sarcinile didactice cadrele didactice titulare, profesorii şi specialiştii colaboratori, în cadrul 

departamentului; 

d) selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor 

contractuale de muncă ale personalului. 

Art. 144. - (1) Directorul de departament poate demisiona din funcţie prin prezentarea 

unui raport scris către decanul facultăţii, care informează Consiliul departamentului. 
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(2) Directorul de departament poate fi demis de către Consiliul departamentului prin 

procedura folosită pentru alegere, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul total al electorilor 

cu audierea obligatorie a sa. Hotărârea de revocare din funcţie se ia cu majoritatea a două 

treimi din numărul total al electorilor. 

 

Secţiunea a 16-a 

Directorul S.S.D.C.S. 

 

Art. 145. – Directorul S.S.D.C.S. asigură conducerea operativă a structurii, îl 

reprezintă în relaţiile cu alte organizaţii şi are următoarele competenţe principale: 

a)  conduce activitatea curentă a structurii; 

b)  conduce activitatea Consiliului S.S.D.C.S.; 

c)  organizează şi controlează desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetare 

ştiinţifică; 

d)  organizează şi coordonează concursul de admitere la studiile universitare de 

doctorat; 

e)  organizează şi coordonează examenele de finalizare a studiilor universitare de 

doctorat; 

f)  ia măsuri pentru buna utilizare a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea şi 

pentru utilizarea patrimoniului acestuia în condiţiile legii; 

g)  coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi programe europene ale 

Academiei. 

Secţiunea a 17-a 

Directorul C.N.A.I. 

 

Art. 146. - (1) Directorul C.N.A.I. asigură conducerea operativă a colegiului, îl 

reprezintă în relaţiile cu alte organizaţii şi are următoarele atribuţii principale: 

a) conduce activitatea curentă a colegiului; 

b) conduce activitatea Consiliului colegiului; 

c) coordonează elaborarea planurilor de învăţământ şi le supune discuţiei 

Consiliului colegiului; 

d) organizează şi controlează desfăşurarea procesului de învăţământ în cadrul 

colegiului; 

e) organizează şi coordonează concursul de admitere la colegiu; 

f) organizează şi coordonează examenele de finalizare a studiilor în cadrul 

colegiului; 

g) ia măsuri pentru buna utilizare a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea 

colegiul şi utilizarea patrimoniului acestuia în condiţiile legii; 

h) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul colegiului; 

i) organizează activităţile de pregătire continuă a personalului propriu; 

j) asigură selecţionarea, promovarea şi evaluarea activităţii personalului propriu şi 

creează condiţii de perfecţionare prin studii universitare sau prin cooperarea cu alte 

instituţii acreditate; 

k) organizează activitatea culturală şi sportivă pentru personalul Colegiului şi 

pentru cursanţi. 

 (2) În activitatea sa directorul C.N.A.I. este ajutat de un director adjunct care 

îndeplineşte atribuţiile stabilite prin reglementările specifice. 
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Secţiunea a 18-a 

Directorul S.N.P.A. 

 

Art. 147. - Directorul S.N.P.A. asigură conducerea operativă a instituţiei, o reprezintă 

în relaţiile cu terţii şi are următoarele atribuţii principale: 

a) răspunde de aplicarea normelor legale emise de M.A.I. şi M.E.C.T.S. privind 

iniţierea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în administrarea documentelor care fac 

parte din Fondul Arhivistic Naţional; 

b) elaborează, sub îndrumarea structurilor cu atribuţii în domeniu din M.A.I. şi în 

colaborare cu Arhivele Naţionale, proiectul graficului anual de formare iniţială şi continuă a 

personalului responsabil cu munca de arhivare în Arhivele Naţionale ale României şi în 

arhivele din unităţile aflate în structurile M.A.I. şi M.A.N. precum şi la alţi creatori şi 

deţinători de documente;  

c) urmăreşte buna organizare şi desfăşurare a evaluării finale la absolvirea stagiului 

de pregătire în vederea obţinerii de către cursanţi a Certificatului de absolvire. 

 

CAPITOLUL VII 

ASIGURAREA  CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

Secţiunea 1 

 Dispoziţii generale 

 

Art. 148. – (1) Academia are ca prioritate permanentă îmbunătăţirea continuă a 

calităţii tuturor serviciilor educaţionale oferite ca instituţie de învăţământ superior din 

România.  

(2) Politica în domeniul calităţii este parte componentă a politicii Academiei, fiind 

concepută şi elaborată astfel încât să asigure compatibilitatea cu celelalte politici de calitate 

a structurilor M.A.I., a celorlalte instituţii de învăţământ superior, precum şi cu politicile 

sectoriale din domeniu. 

(3) La nivelul instituţiei şi al facultăţilor se creează cadrul instituţional pentru 

dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a 

standardelor de calitate. 

(4) Senatul Academiei analizează şi aprobă „Manualul de Asigurarea a Calităţii” şi 

„Regulamentul  privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Academia de Poliţie”.   

Art. 149. – (1) Conducerea Academiei asigură implementarea performantă şi 

îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, pentru realizarea celor 

propuse, urmărindu-se crearea unei mentalităţi adecvate în rândul personalului academiei în 

ceea ce priveşte competenţa, responsabilitatea şi respectul faţă de cerinţele beneficiarului. 

(2) Sistemul de management al calităţii utilizat de instituţie îndeplineşte şi respectă 

normativele, normele şi instrucţiunile în vigoare legate de standardele SR EN ISO 

9001:2008, ale căror cerinţe devin obligatorii pentru Academie, precum şi în acord cu 

standardele A.R.A.C.I.S., M.E.C.T.S.  şi M.A.I.  

(3) Sistemul de Management al Calităţii din Academie este structurat şi adaptat 

particularităţilor sale şi se bazează pe derularea procesului continuu, al cărui obiectiv este 

acela de a furniza servicii conforme cu necesităţile fiecăruia din  beneficiarii noştri.  

Art. 150. – (1) Academia dispune de structuri, politici, strategii, comisii de calitate şi 

procedee concrete pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, 

învăţare şi cercetare în scopul dezvoltării unei structuri proprii a calităţii. 
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(2) Organismele şi comisiile  calităţii din Academie, urmăresc ca rezultatele 

evaluărilor periodice să intre într-un proces de ameliorare continuă, dovedind astfel şi 

capacitatea instituţională de a răspunde la schimbări relativ rapide ale sistemului.  

(3) Academia are o organigramă şi un sistem de conducere universitară coerent, 

integrat şi transparent care se bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, adaptată 

misiunii şi obiectivelor stabilite prin Carta universitară şi prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare, care respectă reglementările legale în vigoare. 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Principiile sistemului de management al calităţii 

 

Art. 151. – (1) În baza Manualului Managementului Calităţii, structurile instituţiei, 

trebuie să asigure aplicarea următoarelor principii de bază: 

a) îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor; 

b) îmbunătăţirea continuă a proceselor, astfel încât să poată fi satisfăcute în 

permanenţă nevoile beneficiarilor (clienţilor); 

c) acordarea încrederii conducerii instituţiei şi personalului că cerinţele referitoare la 

calitate sunt satisfăcute în mod constant şi că se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii; 

d) acordarea încrederii beneficiarilor şi partenerilor că cerinţele referitoare la calitate 

sunt sau vor fi satisfăcute. 

 

Secţiunea a 3-a 

Politica în domeniul calităţii 

 

Art. 152. – (1) Politica în domeniul calităţii în cadrul Academiei de Poliţie este 

definită şi documentată la începutul fiecărui an în Declaraţia de Politică în Domeniul 

Calităţii, fiind adecvată permanent scopului şi obiectivelor instituţiei. 

(2) Toate politicile şi strategiile instituţionale au fost centrate pe calitate, având stabilite 

pentru fiecare din acestea şi mijloacele concrete de realizare, precum şi măsuri şi termene 

precise.  

(3) Politica în domeniul calităţii se referă, în principal, la următoarele aspecte: 

a) realizarea unor înalte standarde academice; 

b) creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică; 

c) realizarea unui sistem de comunicaţii care să faciliteze performanţa; 

d) prezenţa unei preocupări permanente pentru crearea unei culturi a calităţii, cu 

participarea întregului personal al academiei; 

e) crearea unui climat instituţional adecvat vieţii academice; 

f) promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane; 

g) realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului; 

h) asigurarea promptitudinii serviciilor; 

i) asigurarea unui sistem eficient de control; 

j) aplicarea unui management instituţional modern; 

k) promovarea acţiunilor de cooperare inter-universitară pe plan naţional şi 

internaţional. 

Art. 153. – Pentru realizarea standardelor de calitate, Academia are în vedere 

următoarele repere strategice: 

a) orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, beneficiarilor 
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(M.A.I. şi Ministerul Justiţiei) şi celorlalte părţi interesate; 

b) atitudinea pro-activă a conducerii instituţiei în problema calităţii, care constă în 

crearea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii; 

c) abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, 

politici, strategii, obiective; 

d)  menţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a proceselor din instituţie; 

e) implicarea şi responsabilizarea personalului în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

programelor de studii şi în  activităţile curente; 

f) preocuparea pentru crearea unei culturi a calităţii, cu participarea tuturor părţilor 

interesate; 

g) identificarea unor indicatori relevanţi ai calităţii şi introducerea de mecanisme de 

evaluare internă a acestora. 

Art. 154. – În vederea realizării unui învăţământ de calitate, Academia îşi propune 

îndeplinirea următoarelor criterii: 

a) demonstrarea capacităţilor de realizare a obiectivelor de formare a ofiţerilor şi 

arhiviştilor; 

b) satisfacerea exigenţelor şi aşteptărilor beneficiarilor direcţi; 

c) garantarea respectării standardelor de calitate; 

d) aspirarea în mod consecvent la îmbunătăţirea calităţii şi la realizarea unor 

indicatori de excelenţă. 

Art. 155. – (1) În Academia de Poliţie managementul calităţii trebuie să aibă în 

vedere: 

a) Calitatea procesului de învăţământ; 

b) Calitatea cercetării ştiinţifice; 

c) Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii. 

(2) Calitatea procesului de învăţământ este asigurată prin: 

a) definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare facultate şi armonizarea 

acestor domenii în cadrul ofertei Academiei; 

b) întocmirea unor planuri de învăţământ şi programe analitice adecvate; 

c) identificarea oportunităţii programelor de studii (specializărilor) şi adaptarea 

structurală a ofertei Academiei; 

d) identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale pieţei muncii privind competenţele 

absolvenţilor fiecărui program de studiu (specializări), corelarea acestora cu experienţa 

Academiei şi cu practica internaţională (europeană); 

e) identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de monitorizare şi îmbunătăţire 

continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi sprijinire a progresului 

realizat de studenţi, evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de aceştia); 

f) introducerea unor criterii şi proceduri de evaluare a calităţii pe toate segmentele 

procesului de învăţământ; 

g) introducerea unui feed-back de la studenţi, absolvenţi şi angajatori, privind structura 

şi calitatea prestaţiei educaţionale şi, după caz, îmbunătăţirea acesteia în consecinţă. 

(2) Calitatea cercetării ştiinţifice presupune stabilirea unor criterii şi proceduri de 

evaluare a rezultatelor cercetării care să motiveze performanţa. 

(3) Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii se realizează prin: 

a) identificarea şi implementarea unei structuri organizatorice optime pentru sistemul 

calităţii; 

b) delegarea de responsabilitate şi autoritate la toate nivelurile relevante; 

c) realizarea unui echilibru între decizia managerială şi consultarea părţilor interesate 
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(beneficiari, personalul şi studenţii academiei); 

d) evitarea unei birocraţii a calităţii, centralizate la nivelul universităţii;  

e) politica privind resursele umane; 

f) definirea clară a standardelor de performanţă, a criteriilor de evaluare şi recunoaştere 

a activităţii individuale şi de grup; 

g) crearea unui climat care să încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa; 

h) promovarea instruirii şi perfecţionării continue; 

i) evaluarea periodică a contribuţiei individuale la realizarea obiectivelor instituţiei; 

j) crearea şi dezvoltarea unui sistem informaţional de sprijin pentru sistemul calităţii. 

(4) Pentru desfăşurarea activităţii la nivel calitativ superior Academia are în vedere 

toate etapele procesului de învăţământ ce se desfăşoară în instituţie: admitere; predare şi 

învăţare; evaluarea studenţilor; cercetarea ştiinţifică; relaţiile cu societatea; serviciile pentru 

studenţi; relaţiile inter-universitare şi relaţiile internaţionale. 

Art. 156. – (1) Prin motivare, inovare, creativitate, responsabilitatea profesională a 

cadrelor didactice şi a studenţilor, întreaga comunitate academică trebuie să îşi aducă 

contribuţia la îmbunătăţirea  calităţii  procesului de învăţământ din instituţie. 

(2) Controlul calităţii activităţilor desfăşurate la toate structurile interne permite 

identificarea din timp a neconformităţilor şi iniţierea promptă a acţiunilor corective, 

asigurându-se astfel menţinerea întregii activităţi în parametrii de calitate doriţi. 

 

Secţiunea a 4 –a 

 Asigurarea calităţii corpului profesoral 

 

Art. 157. – Creşterea continuă a calităţii corpului profesoral este un considerent 

fundamental al Academiei care se realizează prin:  

a) selecţia exigentă a personalului la încadrare conform actelor normative specifice  

M.A.I. în domeniu şi în acord cu prevederile legale din domeniul învăţământului, dar şi celor 

emise de M.E.C.T.S.; 

b) creşterea exigenţei (mai ales la gradele didactice de asistent şi lector universitar) la 

promovarea personalului didactic prin aplicarea unor criterii mai înalte de performanţă; 

c) îmbunătăţirea permanentă a activităţii didactice, în vederea asigurării unui nivel 

înalt de educare şi instruire, conceput pe termen mediu şi lung, în corelaţiile cu cerinţele 

beneficiarilor; 

d) creşterea potenţialului de cercetare ştiinţifică; 

e) asigurarea condiţiilor de perfecţionare a pregătirii, inclusiv prin stagiu în unităţile 

operative; 

f) deontologia profesională a fiecărei persoane din corpul profesoral; 

g) compensarea bănească în funcţie de calitatea muncii şi standardele de performanţă; 

h) îndepărtarea cadrelor didactice care nu îndeplinesc criteriilor de performanţă ale 

Academiei. 

Art. 158. – (1) Aprecierea calităţii fiecărui membru a corpului profesoral se realizează 

pe baza: 

a) autoevaluării, 

b) aprecierii colegiale, 

c) evaluării studenţilor, 

d) evaluării conducerii departamentului sau şefului direct. 

(2) Pentru evaluarea cât mai obiectivă a personalului didactic se foloseşte un set de 

documente, prin care sunt identificate şi furnizate informaţii din surse diferite (persoana 
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însăşi, studenţi, colegi, şeful direct), astfel: 

a) Fişa de autoevaluare (FAE) - priveşte activitatea persoanei, în viziune proprie, 

evidenţiind punctele tari şi cele slabe din activitate; 

b) Fişa de evaluare de către studenţi (FES) – reflectă imaginea cadrului didactic în 

rândul studenţilor; 

c) Fişa de evaluare de către colegi (FEC) - reliefează imaginea cadrului didactic în 

colectivul departamentului, facultăţii etc.; 

d) Fişa de evaluare de către şeful direct (FESD) - reflectă a imaginii cadrului didactic 

în faţa conducerii. 

 (3) Criteriile avute în vedere la efectuarea autoevaluării şi a evaluărilor se referă la: 

a) cunoştinţele de specialitate; 

b) activitatea cu studenţii; 

c) potenţialul de cercetare ştiinţifică; 

d) deontologia profesională; 

e) implicarea personală în relaţiile Academiei cu instituţii similare. 

(4) Aprecierea cunoştinţelor de specialitate se realizează de colective de cadre didactice 

numite de Consiliile facultăţilor care includ conducerea departamentului şi membri ai 

comisiilor profesionale ale consiliilor. 

(5) Aprecierea se bazează pe analiza anuală a programelor analitice, urmărindu-se 

adaptarea conţinutului lor la necesităţile specifice de instruire a studenţilor, corelarea cu 

nivelul acumulărilor ştiinţifice şi tehnologice, preocuparea pentru asigurarea unor 

competenţe certe.  

 
 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE  
 

 

Art. 159. – (1) În temeiul prevederilor Cartei universitare Academia va elabora, 

modifica, completa, după caz, toate regulamentele şi metodologiile prevăzute în Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în alte acte normative specifice în domeniu, astfel încât să 

se asigure condiţiile desfăşurării unui învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi 

cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. 

(2) Senatul Academiei poate aproba măsuri tranzitorii de aplicare a prevederilor 

prezentei Carte, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 160. – Dispoziţiile prezentei Carte universitare urmăresc să asigure dezvoltarea 

liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi 

asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 

profesională, participare cetăţenească activă în societate şi incluziune socială. 

Art. 161. - Modificarea Cartei se poate face la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul 

membrilor Senatului sau când este necesară actualizarea sa în conformitate cu reglementările 

legale nou apărute. 

Art. 162. - (1) Prezenta Cartă a fost elaborată şi adoptată de către Senatul Academiei, 

după dezbaterea cu comunitatea universitară. 

(2) Prezenta Cartă universitară intră în vigoare numai după rezoluţia pozitivă a 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind avizul de legalitate.  
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Art. 163. – Structurile şi funcţiile de conducere prevăzute în prezenta Cartă devin 

operaţionale de la data înfiinţării în structura organizatorică a Academiei. 

Art. 164. – La data intrării în vigoare a prezentei carte se abrogă Carta universitară a 

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” înregistrată cu nr. 9523 din 06.06.2007. 
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