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MANDAT 

 

 

 Mandatul ACADEMIEI DE POLIŢIE are la bază necesitatea adaptării 

învăţământului universitar din Ministerul Administraţiei şi Internelor la evoluţiile şi tendinţele 

învăţământului superior ale statelor din structurile de securitate colectivă din care facem parte, în 

acord cu mutaţiile produse pe plan naţional şi european, cu nevoile de pregătire a personalului 

ministerului pentru îndeplinirea misiunilor specifice în cadrul ordinii publice şi siguranţei naţionale. 

 

VIZIUNE 

 

 

 ACADEMIA DE POLIŢIE contribuie la întărirea capacităţii organizatorice a 

Ministerului Administraţiei şi Internelor prin îmbunătăţirea procesului de învăţământ,  organizând 

programe de studii de licenţă, masterat, doctorat şi alte programe pentru angajaţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, ai organizaţiilor non-

guvernamentale şi ai altor persoane juridice de drept public sau privat române, precum şi pentru 

persoanele fizice cu cetăţenie română şi cu domiciliul în România. 
 

VALORI COMUNE 

 

 

Valorile profesionale considerate cele mai reprezentative de către colectivul 

Academiei  de Poliţie sunt:  

 Responsabilitate 

 Calitate 

 Profesionalism 

 Dezvoltare continuă 

 Competenţă 

 Integrarea  

 

 

ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

 

 

Atribuţii ale Academiei de 

Poliţie  

 

 ACADEMIA DE POLIŢIE  îndeplineşte următoarele atribuţii generale:  

 

 

Atribuţii : 

a) formarea de specialişti cu pregătire superioară, pentru asigurarea nevoilor de personal  

pentru structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi alţi beneficiari  

b) asigurarea identităţii profesiilor de poliţist, poliţist de frontieră, jandarm, ofiţer 

penitenciare, pompier şi arhivist, inclusiv sub aspectul formării necesare personalului 

menţionat. 

c) efectuarea cercetării ştiinţifice în domeniile specifice, potrivit solicitărilor Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, instituţiilor publice, agenţilor economici şi programelor 

proprii; 

d) pregătirea prin studii universitare de masterat şi de doctorat a specialiştilor civili şi militari 

în domeniile pentru care este abilitată. 

e) Prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne se pregăteşte personalul propriu al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi din alte entităţi profesionale naţionale şi internaţionale 

pentru înţelegerea şi cunoaşterea problematicii afacerilor interne spre a fi, astfel, capabil 

să funcţioneze şi să 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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f)  Prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică se elaborează, sub îndrumarea Direcţiei 

Generale Resurse Umane (DGRU) a Ministerului Administraţiei şi Internelor, proiectul 

graficului anual de pregătire continuă a personalului şi proiectele planurilor de 

învăţământ; se organizează şi se desfăşoară activităţile de învăţământ, în formele şi la 

specializările aprobate; se organizează şi se desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică, 

pregătirea de specialitate si psihopedagogică a personalului; se elaborează materiale 

curriculare necesare în desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 
 

Relaţii de cooperare şi 

colaborare 

 

ACADEMIA DE POLIŢIE cooperează cu structurile Aparatului Central 

al MAI, pe probleme de specialitate şi cu Ministerul Educaţiei Cercetării 

Tineretului şi Sportului pe probleme de învăţământ; colaborează, potrivit 

prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile  altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţiile 

non-guvernamentale şi sociale. Activitatea de relaţii internaţionale a fost şi 

este, în continuare considerată de o importanţă deosebită în contextul vieţii 

academice astfel, s-a acordat în continuare o pondere considerabilă 

colaborării cu alte instituţii de profil, similare, din ţară şi străinătate. 

Academia de Poliţie, în strânsă legătură cu Ministerului Administraţiei 

şi Internelor şi cu Inspectoratele Generale de armă, formulează propria 

misiune şi stabileşte obiectivele pe care le urmăreşte, în concordanţă cu un 

set de valori de referinţă. 

O preocupare deosebită în ceea ce priveşte cooperarea este 

acţiunea de realizarea unor noi parteneriate şi acorduri de colaborare 

inter-universitară la nivel naţional şi internaţional şi pregătirea 

profesională completă a personalului care face parte din cadrul 

delegaţiilor din Academie,  care au reprezentat-o în exterior, cu ocazia 

schimburilor de experienţă şi a vizitelor oficiale.   
 

 

Structura personalului 

 

 

ACADEMIA DE POLIŢIE dispune de un total de 735 de funcţii, personal 

contractual, din care sunt ocupate 566, reprezentând 76% din necesarul 

bugetat. 

 Pentru ciclurile de licenţă , posturile din statele de funcţii sunt acoperite 

cu cadre didactice cu norma de bază  în proporţie de  72% din care 42% sunt 

profesori şi conferenţiari, numărul cadrelor didactice cu normă întreagă fiind 

de 60%. 

 

 

Structura organizatorica a Academiei are in componenţa: Facultatea de Poliţie, Facultatea de Pompieri, 

Facultatea de Arhivistica, Colegiul National de Afaceri Interne, Departamentul Studii de Masterat, Doctorat si 

Pregatire Psihopedagogica, Institutul de Studii pentru Ordine Publică. 

 

În ceea ce priveşte competenţele şi abilităţile personalului încadrat în ACADEMIA DE POLIŢIE, se pot 

observa următoarele date:  

 În ceea ce priveşte studiile de bază: 

 45 % din personalul total al Academiei au studii superioare de lungă durată. 

 

       *  dintre angajaţi au pregătire de bază  astfel : 

 81 % studii juridice; 

 17 % studii tehnice; 

 25% alte studii socioumane. 

 5% au studii economice; 

 

 În ceea ce priveşte studiile postuniversitare: 

 90 % au studii în domeniul ştiinţelor juridice şi de ordine publică; 

 5  % studii economice, socio-umaniste, tehnice   

 5  %  nu au studii postuniversitare. 

 



 4 

Resurse materiale 

 

 

            ACADEMIA DE POLIŢIE  dispune de o bază materială 

modernă şi completă care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 

activităţilor . 

Activităţile didactice se desfăşoară în spaţii special amenajate  astfel: 

a) 15 săli de curs: Aulă – 394 locuri, Amfiteatrul „Mihail 

Kogălniceanu” – 160 locuri, Amfiteatrul „Mihai Viteazul” – 160 locuri, 

Sală Pregătire generală – 70 locuri, Sala nr. 4, Sala nr. 6, Pavilion 

Poliţie; etc. 

b) 90 săli de seminar; 

c) 35 de laboratoare: Criminalistică – 10, Limbi străine – 8, Poliţie – 3, 

Bibliotecă – 2, Pavilion central – 6, Pavilion Vest – 6; 

d) un poligon auto 

e) un poligon de tragere  

f ) bazin de înot  

g) parc auto propriu.  

Sălile de curs, de seminar şi laboratoarele sunt dotate la standardele 

învăţământului universitar modern, incluzând aparatură şi soft 

multi-media. 

Bibliotecile dispun de un fond de carte de aproximativ 185.000 de 

volume şi 17 titluri de reviste de specialitate care totalizează 

aproximativ 2600 de volume şi colecţii audio video 120. 

Pentru pregătire profesională, Academia dispune de o tabără în 

localitatea Drajna, judeţul Prahova, echipată cu toate dotările necesare. 

Baza sportivă cuprinde un teren de fotbal, înconjurat cu pistă de atletism 

cu 6 culoare, acoperită cu zgură, 3 terenuri de minifotbal pe zgură, două 

terenuri de minifotbal pe iarbă, un teren handbal pe bitum, 5 terenuri 

tenis de câmp pe bitum, un teren de tenis de câmp pe zgură, 4 săli de 

sport, 3 sali de forţă care asigură dezvoltarea şi perfecţionarea 

aptitudinilor fizice necesare profesiei şi recreerea studenţilor. 

Studenţii sunt cazaţi în cămine moderne cu o capacitate de 2000 locuri, 

iar servitul mesei este asigurat prin intermediul unor cantine care au în 

componenţă 6 săli de mese.  
 

 

 

 

Analiza SWOT a Academiei de Poliţie  

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

 Personal  didactic foarte bine  pregătit din punct 

de vedere profesional, 97% având cursuri de 

pregătire  psiho-pedagogică; 

 Obţinerea calificativului de GRAD DE 

ÎNCREDERE RIDICAT – după evaluarea 

ARACIS; 

 Un sistem de management al calităţii performant 

certificat SR EN ISO 9001:2008 – de către 

SIMTEX CO, în anul 2009; 

 Experienţă vastă în problematică de drept şi 

ordine şi siguranţă  naţională; 

 Caracter de unicitate, Academia fiind singura 

instituţie care pregăteşte personal pentru nevoile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

pentru alţi beneficiari specializaţi; 

 

 Restanţe financiare către personalul didactic şi 

auxiliar, ceea ce implică scăderea  

performanţelor profesionale şi a motivaţiei  

 Personal didactic insuficient –din cauza lipsei 

de resurse pentru plata cadrelor didactice 

asociate 

 Buget subdimensionat. 

 Desele modificări legislative din domeniu   

 



 5 

 Excelentă colaborare cu structuri similare 

naţionale şi internaţionale; 

 O bună imagine şi relaţie cu mass-media şi în 

mediul academic – universitar; 

 Absolvenţii beneficiază de repartiţie la absolvirea 

cursurilor în proporţie de 100% , ceea ce face ca 

numărul de candidaţi să fie foarte mare la 

admitere, asigurându-se astfel o foarte bună 

selecţie; 

 Disponibilitatea pentru colaborarea cu parteneri 

interni şi externi; 

 Participarea studenţilor la actul decizional în 

cadrul Senatului universitar; 

 Dispune de planuri de cercetare proprii cu teme 

fundamentale, aplicate şi novative pe bază de 

granturi şi contracte de cercetare ; 

 Bază materială modernă şi complexă; 

 Asigură pregătirea iniţială şi continuă a 

personalului propriu din Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. 
 

 

ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

 

 

a. Analiza SWOT a ACADEMIA DE POLIŢIE 

 

 

  

Oportunităţi Ameninţări 

 

 Aplicarea cele mai noi strategii de predare pentru fiecare curs, 

conforme cu programul de studiu, forma de învăţământ şi criteriile 

de calitate pre-definite; 

 Autonomia universitară; 

 Accesul la mijloace moderne de comunicare (internet, e-mail, 

intranet); 

 Participarea unor specialişti din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi din alte instituţii din aria de competenţă, la cursurile 

didactice pentru actualizarea temelor de studiu; 

 Obţinerea de finanţare prin instrumentele structurale ale Uniunii 

Europene şi cele naţionale 

 Cadru legislativ şi norme de aplicare favorabile; 

 Participarea la conferinţe, seminarii interne şi internaţionale; 

 Încheierea de protocoale/acorduri cu parteneri interni şi externi şi 

preluarea unor bune practici în domeniu din Uniunea Europeană; 

 Disponibilitatea unor instituţii de învăţământ similare, ale 

administraţiei publice locale pentru colaborare şi schimb de bune 

practici şi metode de lucru; 

 Apartenenţa la diferite organizaţii şi organisme naţionale şi 

internaţionale de învăţământ şi profesionale; 

 Cooperarea cu instituţii similare din spaţiul învăţământului 

european şi din afara acestuia, precum şi cu CEPOL şi A.E.P.C.; 

 Organizarea anuală în ACADEMIE a unor sesiuni ştiinţifice cu 

participare internaţională, din Centrul Universitar Bucureşti sau 

din alte centre universitare din ţară şi din străinătate. 

 

 

 Constrângerile bugetare  

 

 Modificări legislative frecvente 

 

 

 Schimbările frecvente de la nivelul 

factorilor de conducere/decizie ai 

MAI. 

 

 Modificarea strategiilor 

guvernamentale în domeniul 

învăţământului şi ale celor 

Ministerului Administraţiei şi 

Internelor din cauza instabilităţii 

politice  
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b. Analiza PESTLE 

 

 

 

1. Factori politici 

 

 

  Instabilitatea care a caracterizat mediul politic românesc în ultimii ani ar putea determina noi 

schimbări în echipele manageriale, în organigrama ministerului şi în strategiile de lucru ale acestuia. 

 

2. Factori economici 

 

 

  Alocarea pentru bugetul ministerului a unor sume insuficiente unei bune desfăşurări a activităţilor 

(implicit a resurselor alocate ACADEMIEI), amânarea unor proiecte de investiţii sau blocarea altora 

deja demarate, situaţie determinată de situaţia economico-financiară actuală şi restricţiile impuse de 

acordul încheiat de Guvernul României cu Fondul Monetar Internaţional; 

 

3. Factori sociali 

 

 Blocarea posturilor vacante existente, insuficienţa fondurilor necesare formării şi perfecţionării 

propriilor angajaţi, îngheţarea salariilor şi reducerea unor sporuri şi/sau indemnizaţii cu implicaţii 

asupra motivării personalului, situaţii datorate constrângerilor bugetare care pot determina 

disponibilizări de personal 

 Imaginea deteriorată a instituţiilor din sfera celor care pregătesc personalul şi asigură ordinea şi 

liniştea publică, implicarea unor persoane din cadrul acestora sau asocierea lor cu  unele evenimente 

cu impact negativ asupra opiniei publice. 

 

4. Factori tehnologici 

 

 

 Evoluţia rapidă a tehnologiei în domeniul informaţiei si al comunicaţiilor impune  investiţii continue 

în dotări şi în procesul de învăţământ, fapt care ar putea fi mai dificil de realizat în contextul crizei 

economice actuale;  

 Imposibilitatea definitivării unor proiecte de investiţii aflate în derulare. 

 

5. Factori legislativi 

 

 

 Modificările legislative din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului - ar putea încetini realizarea activităţilor derulate de unitate, 

conducând chiar la imposibilitatea îndeplinirii unor obiective asumate;   
 

6. Factori de mediu  

 

 

 Lipsa resurselor alocate protecţiei mediului şi proiectelor de protejare a personalului şi a naturii, 

precum şi a politicilor de informare a cursanţilor şi a publicului asupra impactului unor măsuri sau 

activităţi asupra mediului. 

 

 Politica Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului, cu impact asupra utilizării resurselor; 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

PRIORITĂŢI  2010-2013 
 

 

Priorităţile Academiei de Poliţie în perioada 2010-2013 sunt următoarele: 

 

didactic şi absolvenţilor; 

 

rocesul educaţional din Academia de Poliţie, în scopul 

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

reacţie; 

 

ementare (granturi, 

fonduri europene ş.a.); 

 

şi colaborare la nivelul tuturor structurilor Academiei; 

 

ăţământ prin asigurarea unei înalte calităţii a 

prestaţiei didactice, evaluarea mai exigentă a performanţelor teoretice şi practice ale studenţilor; 

 

n 

misiunile operative desfăşurate sub conducerea inspectoratelor generale ale ministerului; 

 

bibliotecilor universitare virtuale; 

 

entru asistenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul european de 

dezvoltare regională şi de la bugetul de stat; 

 

cooperării instituţionale, a schemelor de mobilitate şi a programelor integrate de studii şi cercetare; 

 

  

cerinţelor impuse de noile programe şi direcţii de cunoaştere, îndeosebi în domeniul criminalităţii 

transfrontaliere, problematica Schengen, criminologie, ştiinţe penale ş.a.; 

 

învăţământ şi a programelor analitice; 

 

olaborării ştiinţifice interne şi internaţionale orientată către problematica dreptului 

european, a practicilor moderne în prevenirea şi combaterea noilor forme ale criminalităţii organizate, 

promovării principiilor statului de drept, a respectării drepturilor omului; 

 

 

colaborării cu Centrul de Studii Postuniversitare, şcolile de agenţi şi subofiţeri, centrele de formare ş.a.; 
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ACADEMIA DE POLIŢIE  

 

 

 

7. Situaţia curentă 

 

 

 

Întreaga activitate din ACADEMIA DE POLIŢIE  este circumscrisă executării 

sarcinilor rezultate din Strategia de Reformă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, a măsurilor 

cuprinse în dispoziţiile interne, obiectivul fundamental fiind îmbunătăţirea şi consolidarea 

performanţelor învăţământului superior, de tip special. 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”,  a fost înfiinţată prin H.G. nr. 137/1991, în 

prezent funcţionând conform H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei 

de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

 Academia este o instituţie publică de învăţământ superior, acreditată, din reţeaua de învăţământ de 

stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare, cu 

autonomie universitară limitată.  

 Academia este organizată pe baza statului de organizare, aprobat de ministrul administraţiei şi 

internelor şi funcţionează potrivit normelor legale care reglementează activitatea instituţiilor de 

învăţământ superior, completate cu prevederile rezultate din ordinele ministrului administraţiei şi  

internelor şi din regulamentele specifice domeniului propriu de activitate. 

 

Anul 2009 a confirmat capacitatea managerială de a pune în aplicare măsuri complexe menite 

să asigure funcţionarea la standarde ridicate a tuturor structurilor şi componentelor Academiei, ca 

instituţie integrată în mediul universitar naţional şi european. 

Cea mai bună dovadă în acest sens este obţinerea calificativului „GRAD DE 

ÎNCREDERE RIDICAT” din partea ARACIS, în urma evaluării instituţionale desfăşurate în anul 

2009, precum şi Certificarea sistemului de management al calităţii conform prevederilor standardului 

ISO 9001:2008 , de către SIMTEX-OC, organism acreditat RENAR, în urma evaluării externe, la 

începutul anului 2010.  

 

Cu mult efort, consecvenţă şi curaj, dar şi cu entuziasmul generat de importanţa 

misiunilor noastre am înregistrat progrese în realizarea principalelor obiective pe care le-am avut în 

atenţie, printre care menţionăm: 

- modernizarea şi eficientizarea procesului de învăţământ prin creşterea  calităţii 

prestaţiei didactice şi evaluarea mai exigentă a performanţelor teoretice şi practice ale studenţilor; 

- modernizarea bazei materiale ca vector de creştere a calităţii procesului de 

învăţământ la standardele impuse de un învăţământ specific; 

- flexibilizarea şi adaptarea structurilor noastre funcţionale la nevoile tot mai 

complexe ale inspectoratelor generale ale M.A.I., potrivit noilor reglementări cuprinse în HG nr. 294 

din 21 martie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

- creşterea volumului de activităţi practice-aplicative şi a numărului de misiuni 

specifice la care au fost angrenaţi studenţii şi cadrele didactice, atât în stagiile de practică cât şi în alte 

activităţi operative desfăşurate sub conducerea inspectoratelor generale; 

- continuarea şi extinderea cooperării cu instituţii similare din spaţiul 

învăţământului european şi din afara acestuia, precum şi cu CEPOL şi A.E.P.C.  
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Activităţi derulate şi rezultate înregistrate în anul 2009 

 

Activitatea de învăţământ este desfăşurată în raport cu transformările care au loc în 

viaţa societăţii. Rapiditatea cu care au apărut probleme şi fenomene noi, competenţele şi 

responsabilităţile inspectoratelor generale ale M.A.I. se reflectă şi asupra programelor de pregătire din 

Academia de Poliţie. 

Noua structură a anului de învăţământ 2009 – 2010, elaborată în subordonarea 

Direcţiei Generale Resurse Umane şi aprobată de conducerea M.A.I. şi de M.E.C.T.S., este o dovadă 

a recunoaşterii preocupărilor noastre pentru ridicarea nivelului de performanţă a învăţământului de 

specialitate. 

Cei 4078 studenţi şi cursanţi care s-au aflat pe băncile Academiei în anul 2009 au 

putut beneficia de eforturile depuse de cadrele didactice pentru realizarea unui învăţământ universitar 

de specialitate, aşezat pe coordonatele de calitate şi performanţă. 

Respectând aceste cerinţe, am reuşit să organizăm în bune condiţii examenul de 

admitere pentru anul 2009, examenul de licenţă al promoţiei, cursurile de masterat, cele de doctorat şi 

primele module ale Colegiului Naţional de Afaceri Interne. 

În anul universitar 2009-2010 la studiile universitare de licenţă au fost înmatriculaţi 

2169 studenţi, din care 1931 studenţi la Facultatea de Poliţie, 168 studenţi la Facultatea de Pompieri 

şi 70 studenţi la Facultatea de Arhivistică. 

Înfiinţarea Facultăţii de Poliţie, în anul 2007, a determinat în aceşti doi ani de studii 

revizuirea planurilor de învăţământ, a programelor analitice (avizate de direcţiile operative din 

inspectoratele generale) şi introducerea unor discipline noi, necesare pregătirii studenţilor pentru 

viitoarea profesie. Şi în anul 2010 vom continua procesul de reevaluare a documentelor de 

învăţământ, vom introduce noi discipline impuse de activitatea operativă şi de standardele 

ocupaţionale, vom extinde modulele de aplicaţii practice şi exerciţii specifice. Exemplificăm în acest 

sens măsurile luate, încă din anul universitar precedent, în vederea aprofundării de către toţi studenţii 

Academiei a problematicii Schengen. 

Stagiile de practică, semestriale, au fost pregătite în timp util prin întocmirea 

programelor analitice, a documentaţiilor specifice şi înaintarea lor la inspectoratele judeţene, 

efectuarea instructajelor şi prelucrarea ordinelor şi dispoziţiilor în materie de practică. 

 

În cadrul studiilor universitare de masterat ca modalitate de formare continuă, în 

anul 2009 au finalizat cursurile 822 masteranzi, iar după sesiunea de admitere din septembrie au fost 

înmatriculaţi 998 de cursanţi la cele 20 de masterate organizate în cadrul facultăţilor Academiei, 

urmând ca la absolvire, în anul 2011, aceştia să aplice noi cunoştinţe în activitatea pe care o vor 

desfăşura în structurile operative. Dispunem de un corp profesoral cu o bună experienţă, precum şi de 

condiţii logistice corespunzătoare pentru a dezvolta studiile de masterat în perioada următoare.  

În anul 2009 şi-au susţinut tezele de doctorat 54 de doctoranzi în “drept” sau în 

“ordine publică şi siguranţă naţională” şi s-a acordat titlul ştiinţific de doctor unui număr de 53 

doctoranzi. La colocviul de admitere septembrie 2009 au fost admişi 87 candidaţi, iar în prezent sunt 

înmatriculaţi, în diverse stadii ale şcolii doctorale, un număr de 227 doctoranzi din care în domeniul 

Ordine publică şi siguranţă naţională 134, iar în domeniul Drept 93. 

Începând cu anul universitar 2008-2009, Ministerul Administraţiei şi Internelor a 

înfiinţat în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, 

care funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 1239 din 01.10.2008. 

Colegiul are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru 

pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a personalului 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor categorii de personal din ţară şi străinătate. 

Până în prezent au urmat şi finalizat cursurile acestui Colegiu 188 de cursanţi, 

proveniţi din structurile M.A.I., din Parlament, din administraţie şi societatea civilă. 
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Cercetarea ştiinţifică aplicată 

Cadrele didactice au manifestat mai mult interes în pregătirea proprie, publicând în 

anul 2009 un număr de 97 de cărţi de autor sau în coautorat (tratate, cursuri universitare şi 

monografii) şi un dicţionar. De asemenea, au fost publicate un număr de 303 de articole în reviste de 

specialitate ori în volumele unor manifestări ştiinţifice de nivel naţional sau internaţional. 

În anul 2008 Academia de Poliţie a derulat 10 proiecte de cercetare ştiinţifică în 

valoare de 319.578 lei (cca. 90.000 euro) cu următoarele finanţări: un Program ANCS (Autoritatea 

Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică): 204.268 lei; 6 Programe ACADEMIA ROMÂNĂ: 12.000 lei; 

un Program Academia Tehnică Militară: 49.972 lei; 2 Programe finanţate din mediul economic 

privat: 53.338 lei. 

În anul 2009 s-au aflat în derulare 10 proiecte câştigate în competiţiile din anii 

anteriori, cu valoare totală de 87.878 lei . 

Au fost depuse 15 proiecte, cu un buget solicitat total de 83.283.900 lei (cca. 

19.422.000 euro) astfel: 

- 4 proiecte aprobate prin Programul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 

2007-2013, pentru anul 2009, cu un buget de 50.000 lei (cca. 12.000 euro). 

-  6 proiecte se află în faza de evaluare la Autoritatea de Monitorizare a Programelor 

Operaţionale Sectoriale – Dezvoltarea Resurselor Umane, cu un buget total de 8.033.900 lei (cca. 

1.910.000 euro). 

- 5 proiecte aflate în faza de depunere la Programul Operaţional Dezvoltarea 

Capacităţilor Administrative 2009 cu un buget total de 75.200.000 lei (cca. 17.500.000 euro). 

În prezent ne preocupăm să atragem resurse financiare complementare (granturi, 

fonduri europene ş.a.). Am constituit, în acest sens, 32 de grupe de lucru, formate din cadre didactice 

care vor depune în anul 2010 mai multe proiecte. 

Activitatea de învăţământ a fost sprijinită de numeroase acţiuni specifice cercetării 

ştiinţifice, organizate sub forma sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi cadrelor 

didactice, cercurilor ştiinţifice, seminariilor şi simpozioanelor la care au participat personalităţi din 

mediul academic naţional şi internaţional. 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice desfăşurată în zilele de 15 şi 16 octombrie 2009, cu 

participarea a 9 delegaţii din 9 ţări (Albania, China, Franţa, Grecia, Italia, R. Macedonia, Marea 

Britanie, R. Moldova şi Suedia), a demonstrat interesul temei alese şi recunoaşterea prestigiului 

Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” pe plan internaţional, în domeniul formării poliţiştilor şi 

al cercetării ştiinţifice aplicate. 

În anul 2009 cadrele didactice şi studenţii au participat la simpozioane şi cursuri 

organizate pe linie de: trafic de persoane, criminalitate informatică, fraude bancare, management şi 

etică poliţienească, problematica Schengen, criminalitate organizată, spălarea banilor, violenţă, 

antidrog, ş.a. Aceste activităţi au fost susţinute de formatori în domeniul învăţământului poliţienesc 

european. 

Exemplificăm în acest sens premiul I obţinut de studenţii noştri la Conferinţa 

Internaţională „Primăvara studentului”, organizată de Universitatea Petru Maior din Tg. Mureş). 

 

Cooperarea internaţională 

Pe linie de relaţii internaţionale s-au realizat 32 de acţiuni din cele 35 planificate. 

Am continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare sau am extins arealul acestora cu: 

Academia de Securitate din Viena, Colegiul de Poliţie din Norvegia, Facultatea de Securitate din 

Skopje – Macedonia, Societatea de Drept din China, Şcoala Naţională Superioară de Ofiţeri de Poliţie 

din Lyon – Franţa, Academia din Bulgaria, Academia Internaţională de Poliţie (ILEA), Şcoala 

Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Polonia, Şcoala de Arhivistică de la Marburg, Şcoala Naţională 

Supremă de Ofiţeri de Pompieri din Franţa, Universitatea din Munster (Germania), Universitatea 

Naţională de Apărare din Budapesta, Academia di Roma şi Universitatea Teramo din Italia, Şcoala 

Naţională de Ofiţeri de Poliţie din Cannes-Ecluse(Franţa), Centrul de Studii Teoretic al Academiei de 

Ştiinţe al Republicii Cehe, Institutul juridic din Sankt Petersburg, Academia de Poliţie din 

Simferopol-Ucraina, Academia de Poliţie din Finlanda.ş.a. 
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A continuat colaborarea Academiei noastre cu CEPOL, colaborare în cadrul căreia 

cadrele didactice au participat la cursuri organizate în Austria, Germania, Grecia, Marea Britanie, 

Polonia, Ungaria, Bulgaria şi s-a cooperat la elaborarea a 5 curricule comune pentru pregătirea 

viitorilor ofiţeri de poliţie la nivel european. 

 

Resurse umane 

În prezent noul stat de organizare al Academiei este încadrat în proporţie de 77,8% 

(71,8% ofiţeri, 83,8% agenţi şi subofiţeri şi 85,3% personal contractual), motiv pentru care 

suntem nevoiţi să apelăm la serviciile a 62 cadre didactice asociate plătite cu ora (anexa nr. 5, 5a, 

5b). În ceea ce priveşte funcţiile de conducere în prezent este vacantă o funcţie de şef birou. 

Pe linia activităţii de management al resurselor umane, şi în anul 2009 dinamica de 

personal a fost evidentă. Faptul că în ultimii patru ani, aproape 60% din personalul Academiei a fost 

nou angajat, a determinat inevitabil dificultăţi de adaptare şi integrare. Afirmăm în acest sens curajul 

de a crede în potenţialul acestor oameni, de a-i orienta şi sprijini în cariera  profesională. 

În vederea cunoaşterii prevederilor Concepţiei integrate de pregătire a personalului 

instituţiilor / structurilor implicate în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen şi ale 

Mecanismului de implementare în M.A.I. a acesteia, ale Planului de acţiuni pentru intensificarea 

pregătirii personalului M.A.I. în domeniul Schengen, în cadrul pregătirii continue, în anul 2009 au 

fost introduse teme specifice acestui domeniu în desfăşurarea şedinţelor de pregătire de specialitate, 

pe grupe de pregătire. 

În baza “Planului de măsuri pentru îmbunătăţirea stării disciplinare din unităţile de 

învăţământ ale M.A.I.”, am întocmit propriul plan de măsuri în acest domeniu, punându-se accent pe 

respectarea regulilor de comportament şi controlul procesului de învăţământ şi educativ. Studenţilor li 

s-au aplicat 83 sancţiuni (majoritatea pentru întârzieri din învoire şi nerespectarea normelor interne) 

şi s-au acordat 975 recompense, iar cadrelor Academiei li s-au aplicat 3 sancţiuni şi s-au acordat 19 

recompense. 

Totodată s-au luat măsuri pentru evaluarea psihologică anuală a studenţilor de la 

poliţie, penitenciare, poliţie de frontieră, jandarmi şi pompieri, din toţi anii de învăţământ. 

Activitatea de îndrumare a contribuit într-o măsură mai mare la cunoaşterea 

studenţilor, identificarea problemelor cu care se confruntă, consolidarea comunicării, formarea şi 

dezvoltarea unor relaţii principiale. 

 

Logistică  

Rezultatele preponderent pozitive obţinute în procesul de învăţământ sunt susţinute şi 

de un important volum de muncă depus de cadrele din structurile de logistică şi serviciile 

funcţionale ale Academiei de Poliţie. 

În anul 2009 s-au continuat lucrările de amploare privind consolidarea şi modernizarea 

imobilelor Academiei, în vederea asigurării unor condiţii optime pentru desfăşurarea procesului de 

învăţământ şi cazarea studenţilor . De curând s-au finalizat şi  recepţionat lucrările de consolidare şi 

modernizare la Pavilionul de Învăţământ al Facultăţii de Pompieri. Valoarea acestora, împreună cu 

dotarea cu mobilier, a fost de 5.565.000 lei. Valoarea lucrărilor de consolidare a Pavilionului Vest – 

corp B a fost de 3.074.000 lei, aceste sume provenind din fonduri de la Banca Mondială. Au 

continuat lucrările de consolidare, modernizare la Pavilionul Vest - corp A, termenul de finalizare 

fiind la data de 31.03.2010. Tot anul acesta, s-a întocmit şi avizat documentaţia privind dotarea cu 

mobilier a acestei clădiri, cu finanţare de la Banca Mondială, estimată la 940.000 lei. 

Vor începe  în anul 2010 lucrările de execuţie a unei Săli de sport cu o capacitate de 150 locuri în 

baza protocolului încheiat cu Compania Naţională de Investiţii, finanţarea fiind asigurată integral din 

surse guvernamentale. 

În 2009 au fost obţinute ca fonduri extrabugetare suma de 2.550.122 lei, iar pentru 

anul viitor aceste fonduri vor fi utilizate pentru: 

- achiziţionarea unei tipografii moderne, absolut necesară Academiei, cerinţă 

inclusă în criteriile de evaluare ARACIS; 

- modernizarea studioului TV; 
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- dotarea laboratoarelor şi a structurilor funcţionale cu aparatură tehnică necesară 

(13 laptopuri şi minilaptopuri, 7 imprimante, 2 videoproiectoare etc.); 

- salarizarea cadrelor didactice asociate; 

Totodată ne-am propus să demarăm procedurile pentru: 

- finalizarea poligonului multifuncţional, început în anul 2002; 

- realizarea infrastructurii pentru fluxurile didactice; 

- întocmirea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie “Modernizarea şi 

dezvoltarea Academiei de Poliţie pentru asigurarea unui învăţământ superior modern, conform 

standardelor europene“ – în valoare de 14 milioane Euro; 

- modernizarea actualei baze sportive; 

- modernizarea centralelor termice. 

Eforturi deosebite au fost depuse şi pentru asigurarea echipării studenţilor şi s-a 

reuşit îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi hrănire a acestora. În acest an, cu titlu experimental, 

se va externaliza serviciul de hrănire la Facultatea de Pompieri şi la Facultatea de Arhivistică. 

 

Management 

Promovarea unui management eficient la nivelul conducerii Academiei, facultăţilor 

şi serviciilor, pe fondul unei atmosfere de lucru caracterizată prin angajament, exigenţă şi dorinţă de 

performanţă, au permis realizarea obiectivelor propuse. 

Aceste rezultate au fost posibile pentru că majoritatea cadrelor didactice, studenţii şi 

personalul nedidactic s-au angajat în diminuarea mediocrităţii, a comodităţii şi promovarea calităţii şi 

a exigenţei. 

Ne aflăm astăzi în etapa de deplină maturitate managerială. Am câştigat în 

profesionalism, a crescut coeziunea colectivelor şi, mai ales, performanţa studenţilor noştri. 

În cursul anului 2009 am efectuat auditarea activităţii fiecărei facultăţi şi structuri 

funcţionale, punând în evidenţă rezultatele bune obţinute, dar mai ales neajunsurile care s-au 

manifestat, faţă de care s-au dispus măsuri adecvate.  

Totodată potenţialul de cercetare ştiinţifică aplicată este dirijat îndeosebi spre 

realizarea, în parteneriat cu departamentele operative ale M.A.I. şi alte componente ale societăţii 

civile (prefecturi, primării, agenţii, institute de cercetare şi organizaţii neguvernamentale), de studii şi 

cercetări aprofundate pe domeniile cele mai actuale cum sunt: prevenirea criminalităţii, a traficului şi 

consumului de droguri, poliţia comunitară, delincvenţa juvenilă, protecţia victimelor, criminalitatea 

economico-financiară, transfrontalieră. 

O misiune importantă a Academiei de Poliţie o constituie asigurarea desfăşurării în 

condiţii optime a stagiilor de practică a studenţilor în cadrul unităţilor operative, precum şi urmărirea 

modului de integrare a absolvenţilor. 

Capacitatea proactivă şi reactivă a structurilor de aplicare a legii în România este, 

determinată de pregătirea specifică şi cea juridică a personalului, ce poate fi dobândită numai prin 

studiu aprofundat de nivel universitar. 

 

În anul 2009, prin multitudinea şi complexitatea activităţilor pe care  le-am rezolvat, 

am făcut dovada capacităţii de a pune în executare măsurile de continuare a reformei instituţionale a 

structurilor M.A.I. 

Activităţile deosebite la care au participat în anul 2009 - alegerile europarlamentare şi 

cele prezidenţiale - au demonstrat că oricând suntem pregătiţi pentru executarea misiunilor ce revin în 

cele mai bune condiţii. Aceste aspecte au fost scoase în evidenţă de partenerii cu care am colaborat, 

de la care am primit mai multe scrisori de apreciere şi mulţumire – Inspectoratul General al Poliţiei 

Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de 

Frontieră, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală Medicală a M.A.I. 
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8. Obiective 

 

 

 

Obiective generale 

 

1. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant. 

2. Garantarea egalităţii de şanse privind  accesul la  educaţie. 

3. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior . 

4. Educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii 

specializării şi perfecţionării. 

  

Obiective specifice 

 

 consolidarea şi ridicarea prestigiului naţional şi internaţional al Academiei de Poliţie, 

al corpului didactic şi absolvenţilor; 

 implementarea unui sistem de calitate eficient în procesul educaţional din Academia de 

Poliţie, în scopul asigurării competitivităţii în spaţiul criminogen naţional, zonal şi 

internaţional prin creşterea capacităţii de reacţie; 

 implementarea politicilor Schengen şi formarea formatorilor în acest domeniu; 

 adoptarea unei strategii manageriale care să atragă resurse financiare complementare 

(granturi, fonduri europene ş.a.); 

 consolidarea unei atmosfere stimulative de muncă bazată pe responsabilitate, 

înţelegere, seriozitate şi colaborare la nivelul tuturor structurilor academiei; 

 modernizarea şi eficientizarea procesului de învăţământ prin asigurarea unei înalte 

calităţii prestaţiei didactice, evaluarea mai exigentă a performanţelor teoretice şi practice 

ale studenţilor; 

 continuarea acţiunilor de ridicare a standardelor impuse de necesităţile învăţământului 

superior şi de specialitate, prin acţiuni de modernizare a bazei materiale; 

 flexibilizarea şi adaptarea structurilor noastre funcţionale, potrivit noilor reglementări 

cuprinse de H.G. nr. 294 din 21.03.2007, la nevoile tot mai complexe ale departamentelor 

operative ale M..A.I.; 

 creşterea volumului de activităţi practice şi misiuni specifice în cadrul stagiilor de 

practică cât şi în misiunile operative desfăşurate sub conducerea inspectoratelor generale 

ale ministerului; 

Pentru realizarea acestor deziderate se pune accent pe un management participativ cu 

următoarele caracteristici: onestitate, loialitate faţă de instituţie, colegialitatea, sensibilitatea la 

problemele oamenilor (angajaţi sau studenţi), transparenţa şi spiritul democratic. 
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9. Acte normative relevante 

 

        

Cele mai relevante actele normative care reglementează domeniul de activitate al Academiei de 

Poliţie  sunt următoarele: 

 

1. HG. 137/25.02.1991- privind înfiinţarea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” 

2. H.G. 294/21.03.2007- privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie  “Alexandru 

Ioan Cuza” 

3. Hotărârea 366/18.04.2007- privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului  

4. Legea învăţământului 84/1995 cu modificările ulterioare. 

5. Legea nr.2 /09.01.2008-privind modificarea Legii învăţământului 84/1995 
6. Constituţia României. 

7. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Lg. nr. 128/ 12.07.1997 privind statutul personalului didactic cu  modificările şi completările 

ulterioare.  

10. H.G.R. nr. 535/ 01.07.1999 privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea 

specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular. 

11.  H.G.R. nr. 1011/08.10.2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi 

a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior. 

12. HGR nr. 88/10.02.2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă 

13. Legea nr. 287/24.06.2004 – Legea consorţiilor universitare  

14. H.G. 1239/01.10.2008- privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea în cadrul Academiei de 

Poliţie  “Alexandru Ioan Cuza” a COLEGIULUI  NAŢIONAL de AFACERI INTERNE 

15. O.U.G 152/12.11.2009- privind înfiinţarea Fundaţiei  “COLEGIUL  NAŢIONAL de 

AFACERI INTERNE” 

16. H.G. 635/11.06.2008-privind structurile instituţiilor de învământ superior şi specializarile 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu  

17. H.G. 922/20.08.2009- privind modificarea H.G. 635/11.06.2008-privind structurile 

instituţiilor de învământ superior şi specializarile acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu 

18. Ordinul M.E.C.I. nr. 5538/30.09.2008- privind modificarea Ordinul M.E.C.I. nr. 

3628/30.09.2008 - privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate 

de A.R.A.C.I.S. 

19. Ordinul M.E.C.I. nr. 4644/30.06.2008- privind aprobarea programelor de studii universitare 

de masterat evaluate de A.R.A.C.I.S. 

20. H.G. 266/11.03.2009 – privind trecerea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în 

structura Academiei de Poliţie  “Alexandru Ioan Cuza” 

21. Ordinul M.E.C.I. nr. 689/16.12.2009- pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a 

“Colegiului Naţional de Afaceri Interne” 

22. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificările ulterioare; 

23. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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10. Alte documente normative relevante 

 

 

Principalele documente interne care reglementează  activitatea ACADEMIEI de POLIŢIE 

„Alexandru Ioan Cuza” sunt:  

 

1. Carta  universitară  

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei de Poliţie 

3. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

4. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de finalizare a studiilor 

5.  Regulamentul de ordine interioară a studenţilor din Academia de Poliţie 

6. Regulament privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile în Academia de 

Poliţie 

7. Metodologia privind evaluarea studenţilor pentru obţinerea Diplomei de ofiţer 

8. Regulamentul Îndrumătorului de grupă  

9. Regulament privind evaluarea studenţilor Academiei de Poliţie 

10. Metodologia privind desfăşurarea examenului de licenţă  

11. Metodologia privind acordarea burselor studenţilor din Academia de Poliţie 

12. Regulamentul privind admiterea , organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat  

13. Regulamentul privind admiterea, organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat 

14. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante 

15. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante cu personal didactic asociat 

16. Regulament privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei 

17. Metodologia privind procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de 

studii 

18. Regulament de organizare şi funcţionare a Biroului pentru Programe comunitare 

19. Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere 

academică 

20. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor din Academia de Poliţie 

21. Procedura de întocmire şi completare a Statelor de funcţii ale personalului didactic şi 

cuantificarea în ore convenţionale a activităţilor de evaluare 

22. Statutul comisiei de Etică universitară din Academia de Poliţie 

23. Codul Etic al Academiei de Poliţie 

24. Regulament privind activitatea Colegiului de Etică 
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11. STRUCTURI SUBORDONATE 

 

 

Principalele structuri ale Academiei sunt: 

 

a) Facultatea de Poliţie, care pregăteşte ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, penitenciare şi 

jandarmi prin studii universitare de licenţă în domeniul “Drept”,  specializarea  Drept” şi 

specializarea “Ordine şi siguranţă publică”; 

          b) Facultatea de Pompieri, pregăteşte ingineri diplomaţi în domeniul fundamental „Ştiinţe 

inginereşti”, domeniul fundamental pentru studii de licenţă „ Ingineria instalaţiilor”, specializarea „ 

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) Departamentul studii de masterat, doctorat şi pregătire psihopedagogică, cu statut de 

facultate, în cadrul căruia se desfăşoară programele de studii universitare avansate de masterat şi 

doctorat. 

e) Colegiul Naţional de Afaceri Interne - unde se desfăşoară studii postuniversitare de 

specializare conform art. 75 alin.(1) din Legea 84/1995, modificată şi completată şi H.G 1239/2008, 

privind organizarea şi funcţionarea CNAI, cursuri organizate prin programe de studii în domeniul de 

specializare al afacerilor interne. 

f) Institutul pentru siguranţă şi ordine publică – care organizează cursurile de formare 

iniţială a ofiţerilor încadraţi din sursă externă, cursurile de iniţiere şi cursurile de perfecţionare în 

limbi străine, cursurile de specializare, cursurile pentru dezvoltarea carierei, cursuri de formare 

formatori - pe care le solicită M.A.I. pe baza dinamicii de personal.  

g).Compartimente funcţionale (secretariat, management resurse umane, logistică, 

organizare, juridic, financiar-contabilitate) care deservesc facultăţile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC  

AL ACADEMIEI DE POLIŢIE  PENTRU ANUL  2010 
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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR                                                                                                                                                                                                              

ACADEMIA DE POLIŢIE  „Alexandru Ioan Cuza”    

SECRETARIATUL ACADEMIEI  

 

PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC  

AL ACADEMIEI DE POLIŢIE PENTRU ANII  2010-2013 

Nr. 

crt. 
Obiective 

generale 
Obiective specifice ACTIVITĂŢI CONCRETE 

INDICATORI de 

PERFORMANŢĂ 

ESTIMARE 

BUGETARĂ 

(mii lei) 

TERMEN 
STRUCTURI 

RESPONSABILE 

 

1. 
 

Dezvoltarea 

capitalului 

uman 
 

 

1.1 Realizarea 

unui sistem 

educaţional stabil, 

echitabil, eficient şi 

relevant. 

* Reforma procesului de evaluare sub forma 

evaluării după fiecare ciclu curricular, pentru 

stabilirea planurilor individualizate de învăţare. 

* Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe 

competenţe  

* Racordarea sistemului  de evaluare la 

standardele internaţionale si integrarea lui  în 

spaţiul european de învăţământ. 

-reactualizarea 

tuturor planurilor de 

studiu 

- 1 curriculum 

universitar 

- 1  regulament de 

evaluare actualizat   

 

53.267/2010* 
 

150.629/2011 

 

303.432/2012 

 

 

2010 

- 

2010-

noiembrie 

 

2010 

noiembrie 

ACADEMIA DE 

POLIŢIE prin 

Facultăţile şi  

Compartimentele 

sale funcţionale 

 

 

2. 

 

Creşterea 

competitivităţ

ii prin 

formare 

iniţială şi 

continuă 

 

2.1 Asigurarea 

calităţii şi 

stimularea 

excelenţei în 

învăţământul 

superior de stat 

 

 

 

 

* Implementarea recomandărilor ARACIS 

rezultate în urma evaluării externe instituţionale 

( finalizată cu obţinerea calificativului GRAD 

de ÎNCREDERE RIDICAT) la toate structurile 

şi compartimentele funcţionale ale 

ACADEMIEI. 

 

 

* diversificarea programelor  de studiu prin 

introducerea unor materii de noi la cursurile de 

licenţă, masterat şi doctorat, precum şi a unor 

domenii noi de pregătire masterală.  

 

* diversificarea ofertei educaţionale ( ex. 

cursuri masterale pentru Poliţia Comunitară) 

 

* uniformizarea programelor de studiu masteral 

conform ciclului Bologna de la 90 la 120 

credite 

- finalizarea 

Procedurilor de 

lucru specifice  şi 

analiza lor periodica 

în scopul 

îmbunătăţirii, la 

toate 

compartimentele 

- 5 programe de 

studiu noi                                                                                                                       

 

-2 oferte de program 

de studii pentru 

Poliţia Comunitară 

 

- 21 programe de 

studiu de masterat 

cu 120 credite 

    

53.267/2010* 
 

150.629/2011 

 

303.432/2012 

 

 

2010 

Iunie 

 

- 

2012 

 

 

2010-2012 
permanent 

 

 

2010 iulie 

Biroul pentru 

Asigurarea 

Calităţii 

Învăţământului şi 

Metodologii, 

 

 

 

Facultăţile 

Academiei 

 

 

Departamentul 

studii de 

Masterat, 

Doctorat şi 

Pregătire 

Psihopedagogică 
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3. 

 

Aplicarea 

strategiei 

“Educaţie şi 

cercetare 

pentru 

societatea 

cunoaşterii” 

elaborată în 

baza Pactului 

naţional 

 

3.1 Digitalizarea 

conţinuturilor 

curriculare şi 

crearea unei 

biblioteci virtuale, 

prin care toţi 

cursanţii vor avea 

acces la toate 

resursele de 

învăţare în format 

digital. 

 

 

 

 

 

 

* Instrumentele de lucru, exemplele orientative 

de probe de verificare a cunoştinţelor vor fi 

convertite şi în format digital şi accesibile 

permanent oricărui cursant sau profesor, pe o 

platformă de învăţare tip LMS (Learning 

Management System), on-line 

* Crearea unor “laboratoare virtuale” pentru a 

compensa şi/sau întregi dotarea laboratoarelor 

şcolare. Pentru fiecare disciplină, se va crea o 

bază de resurse digitale, astfel ca fiecare 

profesor /cursant să poată avea acces rapid şi 

gratuit la informaţiile şi instrumentele necesare 

pentru o învăţare cât mai eficientă. 

*  Producerea de conţinuturi (cursuri ) digitale 

pentru învăţare (e-contents) – care va deveni 

criteriu de performanţă profesională al 

profesorilor. Curriculumul digital şi biblioteca 

şcolară virtuală vor fi îmbogăţite permanent, 

respectând cerinţele de calitate şi standardele 

internaţionale. 

 

-1 platformă de 

învăţare în format 

digital 

                              

-3 laboratoare 

virtuale  

- 13 baze de resurse 

digitale de 

învăţământ  

 

 

-30% din cursuri să 

aibă şi un format 

electronic accesibil 

cursanţilor 

- 1 bibliotecă virtuală 

-1 curriculum digital 

 

53.267/2010* 
 

150.629/2011 

 

303.432/2012 

 

 

2010 

 

- 

2012 

 

 

Trim. 

IIl-IV 

2010 

 

 

 

2010 

- 

2012 

 

 

 

 

Biroul pentru 

Asigurarea 

Calităţii 

Învăţământului şi 

Metodologii 

 
CATEDRELE  

FACULTĂŢILOR  

Şefii de catedră 

Şefii 

Compartimente 

funcţionale din 

Academie 

Serviciul 

financiar –

contabilitate 

Serviciul Logistic 

 (BIROUL 

INFORMATICĂ) 

3.2 Constituirea 

consorţiilor 

universitare 

* constituirea unui grup de lucru pentru 

pregătirea documnetaţiei necesare realizării 

consorţiilor universitare 

* organizarea unor întălniri de lucru cu 

potenţiali parteneri de consorţiu 

* pregătirea documentaţiei cu reprezentanţii 

universitaţilor partenere şi depunerea acesteia 

pentru înfiinţare, obţinerea avizelor necesare 

- 1 consorţiu 

universitar  

 

- 1 dosar cu 

documentaţia 

aferentă înfiinţării 

consorţiului 

  

 

2010 

- 

2011 

 

DECANATUL 

 

 

-grupul de lucru 

desemnat 

3.3. Definitivarea 

în conformitate cu 

Cadrul european al 

calificărilor a 

cadrului şi a 

Registrului naţional 

al calificărilor 

 

* definirea  calificarilor  în termeni de 

competenţe şi rezultate ale învăţării cu sprijinul 

ACPART  

* elaborarea planurilor de învăţământ pe baza 

competenţelor generale şi speciale 

* evaluarea periodică a programelor de studiu şi 

efectuarea de modificări în funcţie de 

dezvoltarea  şi completarea competenţelor şi  

calificărilor  

-2 grile despre 

competenţele pe care le 

vor obţine cursanţii la 

finalul studiilor 

- 1 baze de date cu 

noile planuri de studiu 

- 3 revizii ale 

programelor de studiu 

  

2010 

SEPTEMB

RIE 

 

- 

2011 

     Facultăţile, 

Şefii de catedră 

Academia de 

Poliţie / Biroul 

pentru Programe 

Comunitare şi 

Cercetare 

Ştiinţifică 
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4. 

  

Dezvoltarea 

bazei 

materiale 

destinată 

procesului de 

învăţământ 

prin 

realizarea de 

investiţii în 

infrastructura 

universitară 

 

 

 

 

 

4.1 Proiectarea şi 

demararea unor 

programe de 

investiţii care să 

ducă la 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

studiu pentru 

cursanţii 

Academiei 

* alocarea de fonduri pentru investiţii în 

infrastructura şcolară cu următoarele priorităţi: 

- finalizarea investiţiilor începute şi 

neterminate din cauze lipsei de fonduri; 

-   finalizarea poligonului multifuncţional, 

început în anul 2004; 

- realizarea unui poligon virtual; 

- realizarea unui complex tematic pentru 

fluxurile didactice pentru învăţământul de 

specialitate; 

- construirea unei noi săli de sport,  a unui  

bazin de înot şi a 2 baze sportive ; 

- achiziţionarea unei tipografii moderne; 

- modernizarea studioului TV; 

 

* prioritizarea proiectelor şi a granturilor de 

cercetare pe dezvoltarea bazei materiale a 

Academiei şi îmbunătăţirea condiţiilor din 

campusul universitar. 

 

* continuarea acţiunilor de ridicare a 

standardelor impuse de necesităţile 

învăţământului superior şi de specialitate, prin 

acţiuni de modernizare a bazei materiale; 

- 5 proiecte şi 

demararea 

procedurilor de 

licitaţie a lucrărilor 

* 1 sală de sport  

* 2 bazine sportive 

* 1 tipografie  

*  2 terenuri sport 

 

 

- 3 proiecte depuse 

(granturi) pe linia de 

finanţare FSE-

REGIO-

Infractructură  

 

- achiziţionarea de 

tehnică de calcul şi 

aparatură 

informatică (110 

calculatoare, 30 

imprimante etc.), 

necesară studiului 

 

53.267/2010* 
 

150.629/2011 

 

303.432/2012 

 

 

2010 -iunie 

 

 

 

 

 

2010-2012 

 

 

 

 

 
permanent 

 

 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

Serviciul 

financiar –

contabilitate 

Serviciul Logistic 

 

 

 

 

Biroul  Achiziţii 

Biroul 

Informatică 

 

* sumele reprezintă estimarea bugetară (în mii lei) pe ani si conform prognozelor privind indicele de inflaţie   
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