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I. CADRUL NORMATIV
-

-

-

Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale – cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
aprobată cu modificări prin legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 - MEC;
Ordin nr. 136 din 14 iunie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea,
desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în Ministerul Administraţiei şi
Internelor;
Carta Universitară a Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” -2015;
Planul managerial al Rectorului Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, potrivit HSU
nr.236/2019.
II. VIZIUNE și SCOP

Sistemul național de cercetare - dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi
instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, ce au în obiectul de activitate
cercetarea - dezvoltarea.
Din cadrul sistemului naţional de cercetare - dezvoltare fac parte următoarele categorii de unităţi
şi instituţii:
A. Unităţile şi instituţiile de drept public:
a) institute, centre sau staţiuni de cercetare - dezvoltare organizate ca instituţii publice;
b) institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;
c) centre internaţionale de cercetare - dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea dezvoltarea.
B. Unităţile şi instituțiile de drept privat:
a) unităţi de cercetare - dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;
b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetareadezvoltarea;
c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.
Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare - dezvoltare de interes național, care
cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică:
 institute naţionale de cercetare - dezvoltare;
 institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare - dezvoltare ale
academiilor de ramură;
 instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
 institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale,
companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.
Cercetarea științifică universitară reprezintă – prin impactul asupra dezvoltării cunoașterii și a
resurselor umane – unul din pilonii esențiali ai dezvoltării socio-economice. Creșterea capacității
inovative, valorificarea capacității creatoare a cadrelor didactice și a studenților prin transferul de
cunoștințe, produse și tehnologii în mediul economic reprezintă unul dintre factorii determinanți ai
rolului socio-economic al universităților.
Universitățile, prin specificul funcțiilor asumate în societate, sunt chemate să dezvolte programe
de cercetare științifică orientate spre noi direcții și priorități în știință, să gestioneze colective de
cercetare și școli de excelență.
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Academia de Poliție, ca parte a sistemului de învățământ superior din România, contribuie la
dezvoltarea activităților de cercetare - științifică, atât prin derularea programelor universitare de studii,
dar mai ales, prin activitățile propriu-zise de cercetare, printre care amintim:
- elaborarea de materiale didactice, studii, cercetări științifice, monografii, articole etc;
- participarea cu materiale și articole la sesiunile de cercetare științifică, congrese științifice și
alte manifestări științifice;
- elaborarea de articole ştiinţifice și publicarea lor în reviste de specialitate ori volume ale
manifestărilor ştiinţifice; cărţi de specialitate, monografii, tratate, antologii, studii;
- realizarea brevetelor de invenţii; metodelor şi tehnologiilor noi; produselor cu drept de
proprietate intelectuală;
- organizarea de manifestări știinţifice și de creaţie artistică de nivel național și internațional;
- susţinerea financiară a cercetării în domeniile prioritare asumate prin strategii la nivel
național a programelor de investiţii pentru laboratoare/ateliere dotate cu infrastructură
specifică cercetării știinţifice/creaţiei artistice;
- creșterea capacității universităţii de a asigura accesul la literatura de specialitate, dezvoltarea
capacității de a susţine programe postdoctorale;
- elaborarea de alte produse asimilate activităţii de cercetare științifică şi creaţie universitară;
- creare de noi unităţi de cercetare;
- pregătirea, coordonarea și elaborarea proiectelor de cercetare și a tezelor de doctorat;
- elaborarea și derularea proiectelor de cercetare științifică, utilizând fondurile europene;
- accesarea diferitelor forme de finanțare europeană sau națională, participarea la competițiile
organizate prin proiecte de cercetare științifică.
- alte manifestări științifice specifice.
Definirea Strategiei de Cercetare Ştiinţifică (Strategia, în continuare) este dată de către misiunea
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (Academia, în continuare), în care este
definit rolul său în legătură cu cercetarea ştiinţifică, şi anume: „misiunea Academiei este de a oferi
educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii
superioare în domeniul ordine publică şi siguranţă naţională, capabili să lucreze în structurile
operative ale M.A.I.”.
Scopul fundamental urmărit prin elaborarea Strategiei, pentru perioada 2020 – 2024 este
creşterea prestigiului Academiei pe plan naţional şi internaţional, pe baza unor contribuţii substanţiale
la dezvoltarea cunoaşterii şi a creativităţii în domeniile pe care le cultivă, din perspectivă inter şi
multidisciplinară, valorificând la maxim potenţialul uman şi de infrastructură, de care dispune.
Aceasta îşi propune să consolideze activitatea de cercetare ştiinţifică din Academie pentru
cadrele didactice proprii, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, prin dezvoltarea cunoştinţelor,
priceperilor, deprinderilor, abilităţilor şi capabilităţilor de cercetare-inovare, centrate pe programe,
proiecte şi teme de cercetare, astfel încât să se creeze şi să se perfecţioneze o capacitate de cercetare
universitară remarcabilă, competitivă pe plan naţional şi internaţional, care să genereze cunoaştere,
aplicabilitate, inovare.
Accentuarea globalizării a condus la creşterea importanţei colaborării internaţionale, a
schimbului de cunoaştere explicită şi a creat comunităţi ştiinţifice internaţionale puternice, fără însă a
reduce importanţa pe care complexul de factori locali o are în adaptarea şi valorificarea cunoaşterii. În
acest mediu colaborativ şi competitiv în acelaşi timp, semnificaţia excelenţei a cunoscut o creştere
exponenţială.
Entităţile şi indivizii care ating acest nivel devin extrem de valoroşi, având capacitatea de a
atrage resurse şi de a influenţa atât mediul ştiinţific, cât şi sistemele socio-economice. Acesta este şi
motivul pentru care universităţile dezvoltate fac eforturi pentru a atrage oamenii de ştiinţă cu
performanţe deosebite şi, totodată, de a atinge masa critică de cercetare în domenii strategice, aşa cum
este cazul şi în domeniul Ordine şi Siguranţă Publică, unde Academia deţine exclusivitatea educaţiei şi
cercetării.
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Strategia susţine rolul strategic şi poziţia prioritară a instituţiei, ca motor al creşterii
competitivităţii profesionale în M.A.I. şi urmăreşte conectarea la noile priorităţi ale domeniului din
Uniunea Europeană, cât şi în principalele instrumente profesionale specifice M.A.I, dar şi în contextul
corelării cu politicile europene de coeziune.
Experienţa ultimului ciclu strategic arată că rezultatele ciclului următor depind de construirea şi
menţinerea unui larg parteneriat pentru cercetare - inovare. Acest parteneriat presupune o perspectivă
coordonată, integrată asupra întregului Sistem de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CDI, în
continuare) al Academiei şi exprimă un angajament pe termen lung în următoarele privinţe:
- Asigurarea resurselor. Senatul universitar trebuie să planifice şi să aprobe bugete multianuale
pentru cercetare-dezvoltare-inovare, respectând reglementările specifice M.A.I privind alocarea
bugetară multianuală.
- Predictibilitatea. Mediul CDI trebuie să se bucure de reguli clare şi stabile, de repere de
excelenţă internaţionale şi naţionale, care să încurajeze colaborarea şi competiţia în sistemul de
formare al M.A.I.
- Credibilizarea parteneriatului public-privat şi public-public. Sectorul public şi cel privat
evoluează corelat, mobilizând cheltuieli private pentru CD care să atingă procente semnificative în
următorul ciclu de programare multianuală a CDI.
- Dezvoltarea cu prioritate de specializări inteligente ce presupun definirea şi consolidarea de
către Senatul universitar a unor domenii de competenţă ridicată, în care există avantaje comparative
reale, sau potenţiale, şi care pot contribui semnificativ la dezvoltarea insituţională şi la creşterea
bugetelor pentru cercetare-dezvoltare-inovare. Prin concentrarea de resurse şi mobilizarea unei mase
critice de cercetători şi cadre didactice, aceste domenii pot asigura, competitivitatea necesară.
- Priorităţile ce au relevanţă publică vizează alocarea de către Senatul universitar de resurse în
domenii în care cercetarea şi dezvoltarea tehnologică răspund unor nevoi profesionale concrete şi
presante, cu precădere celor identificate de către beneficiarii dedicaţi ai activtăţii Academiei.
Aceste priorităţi presupun dezvoltarea capacităţii instituţiei noastre de a se conecta permanent la
spaţiul tehnologiilor emergente şi de a dezvolta soluţii inovatoare împreună cu operatorii CDI publici
şi privaţi, relevanţi în domeniu.
Cercetarea fundamentală rămâne prioritară în cadrul prezentei Strategii, incluzând disciplinele
aferente programelor de studii din domeniile de interes ale MAI, atât ca surse pentru cercetarea ”de
frontieră”, dar şi ca model interdisciplinar de cercetare ştiinţifică.
Implementarea acestui tip de viziune în Academi presupune schimbarea paradigmei de
funcţionare a sistemului şi repunerea în vârful piramidei valorice a instituţiei a cadrului didactic şi
cercetătorului, ca principal instrument prin care se va urmări implementarea „triunghiului
cunoaşterii” – educaţie-cercetare-inovare în universitatea noastră. Acest aspect reprezintă un
imperativ pentru procesul de dezvoltare a universităţii, fără de care nu se poate vorbi de dezvoltare
instituţională sustenabilă.
Cercetarea - dezvoltarea în instituţia noastră se confruntă, de asemenea, şi cu necesitatea
utilizării eficiente a unor resurse bugetare austere pentru asigurarea unui proces de cercetare bazat pe
excelenţă, integrat în circuitul internaţional de cercetare şi orientat spre satisfacerea necesităţilor
crescânde ale M.A.I. precum şi ale societăţii în general.
Reformarea domeniului cercetării-dezvoltării prin demonopolizarea finanţării acestuia, prin
aplicarea unor reguli coerente şi relevante de susţinere a excelenţei în educaţie şi în ştiinţă, va
impulsiona calitatea studiilor pentru carieră.
Elaborarea şi realizarea prezentei strategii are drept scop dezvoltarea unui mediu propice pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare, de creare a condiţiilor necesare pentru realizarea produselor şi
conceptelor inovative în sectorul domeniului profesional de referinţă, aspecte ce se constituie în
elemente-cheie pentru instituirea în Academie a unei veritabile culturi organizaţionale bazate pe
educaţie-cercetare-inovare-cunoaştere.
Intervalul de timp necesar dezvoltării unei astfel de culturi organizaţionale este întotdeauna
excedentar orizontului de planificare multianuală şi se poate cuantifica doar în timp, prin monitorizare

5

continuă şi aplicarea de corecţii de sistem acolo unde este cazul, după modele manageriale deschise,
orientate spre atingerea de obiective punctuale.
III. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE SISTEMULUI CDI
Obiectivul general al activităţii de cercetare ştiinţifică îl constituie modernizarea infrastructurii
cognitive şi de cercetare din cadrul Academiei, astfel încât, pe parcursul celor patru ani, să se
realizeze, la nivelul Academiei, un sistem de cercetare ştiinţifică integrat, care să genereze
capabilităţi şi capacităţi de cercetare coerente, complementare, competitive şi eficiente. Acestea
trebuie să producă, în mod specific, la nivel performant, cunoaştere, metodologii şi suporturile de
inovare didactică şi practic-aplicativă.
În perioada la care se referă strategia cercetării ştiinţifice, conform Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011 din România, Academia va participa la evaluări periodice, în care obiectivul principal este de
a obţine statutul de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică şi cele mai înalte calificative la
nivelul programelor de studiu.
Atingerea acestui obiectiv general reclamă respectarea următoarelor principii de bază şi
specifice: al continuităţii, unităţii, integralităţii, complementarităţii, diversităţii, profunzimii, valorii,
acurateţei, interdisciplinarităţii şi multidisciplinarităţii, cooperării, al dezbaterii ştiinţifice
problematizate şi al dialogului, principiul sinergiei, al accesibilităţii, principiul promovării
managementului ştiinţific în activitatea didactică şi de cercetare, principiul finalităţii şi al inovării.
În ceea ce priveşte tematica de cercetare, fiecare cadru didactic/cercetător, student sau cursant
are libertatea de a alege tema de cercetare individuală sau de a se asocia cu parteneri din Academie sau
din afara acesteia, pentru a participa la cercetări de anvergură menite să valorizeze competenţele
dobândite în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Va fi încurajată şi sprijinită organizarea unor parteneriate sau consorţii de cercetare pe
tematici de mare actualitate ştiinţifică în colaborare cu alte centre sau instituţii de cercetare pe baza
unor acorduri ce prevăd explicit asemenea structuri de cercetare.
De asemenea, Academia încurajează organizarea de manifestări ştiinţifice internaţionale şi
participarea la acestea pe baza unor criterii de selecţie, de către colective de specialişti recunoscuţi
naţional/internaţional, ca experţi de referinţă în domeniile lor de cercetare.
Obiectivele strategice ale Academiei în materia cercetării ştiinţifice privesc:
a) creşterea rolului formator în societate. Formarea specialiştilor devine relevantă pentru
societate atunci când efectele se resimt în viaţa cotidiană a cetăţeanului. În acest scop, cercetarea şi
inovarea trebuie să răspundă nevoilor concrete ale cetăţeanului, în special atunci când vine vorba de
creşterea calităţii serviciilor oferite (precum siguranţa cetăţenilor).
b) participarea la rezolvarea problemelor societale prin soluţii inovatoare, cât şi furnizarea de
expertiză structurilor operative, precum și aplicarea politicilor de ordine şi securitate publică.
c) integrarea doctoranzilor şi a doctorilor tineri în proiecte CDI de echipă, cu teme de interes
public sau privat, reprezintă principala măsură de apropiere a doctoratului în domeniile de specializare
inteligentă.
d) stimularea competitivităţii în atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale.
e) susţinerea aspiraţiei către excelenţă în cercetarea la frontiera cunoaşterii prin
internaţionalizarea rezultatelor cercetării, evaluare internaţională, creşterea atractivităţii sistemului,
prin mobilitate şi parteneriate.
f) asigurarea resurselor destinate cercetării – dezvoltării – inovării după modele de dezvoltare
sustenabile şi predictibile, care să asigure continuitate şi performanţă cercetării ştiinţifice.
În realizarea obiectivelor sale strategice, facultăţile şi celelalte elemente structurale cu rol didactic şi
de cercetare (Şcolile Doctorale, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea
Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare, Serviciul Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare și
Monitorizare Proiecte, Serviciul Asigurarea Calității Învățământului și Metodologii etc.), vor elabora
propriile instrumente de cercetare ce se vor integra în prezenta Strategie.

6

IV. PRINCIPIILE GENERALE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
În implementarea strategiei se vor respecta principiile majore privind CDI:
(a) Responsabilitate faţă de societate - alocarea de fonduri publice către sistemul CDI trebuie
considerată o investiţie ce serveşte intereselor societăţii;
(b) Transparenţă - acces public la informaţii privind politicile, instrumentele şi rezultatele
obţinute; acces la informaţiile privind oportunităţile de finanţare a CDI din fonduri publice;
simplitatea şi claritatea procedurilor de obţinere a finanţării publice a CDI;
(c) Performanţă - evaluarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite, raportat la investiţia
realizată;
(d) Interdisciplinaritate – cercetarea şi dezvoltarea interdisciplinară oferă rezultate cu relevanţă
pentru societate în general şi pentru sistemul de ordine şi siguranţă publică, în special.
V. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
Componentele la care s-a făcut referire au generat următoarele obiective specifice privind
cercetarea ştiinţifică pentru perioada 2020-2024:
Obiectiv 1. Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice.
Obiectiv 2. Creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare ştiinţifică.
Obiectiv 3. Diversificarea relaţiilor de parteneriat cu mediul academic, de afaceri şi social la nivel
naţional şi internaţional.
Obiectiv 4. Perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare.
Obiectiv 5. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii şi stimularea performanţei academice.
Obiectiv 6. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare.
Obiectiv 7. Finanţarea cercetării.
Fiecare obiectiv strategic prezentat anterior presupune atingerea unor obiective specifice, în
vederea dezvoltării Academiei ca o entitate cu vizibilitate naţională şi internaţională privind
dezvoltarea unei cercetări competitive, transferuri de cunoaştere, precum şi oferirea unui suport pentru
crearea unui sistem funcţional care să înlesnească atragerea, selecţia, formarea şi dezvoltarea
resurselor umane cu potenţial creativ pentru activitatea de cercetare la nivelul standardelor
internaţionale.
Obiectiv 1. Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice
1.1 Coordonarea flexibilă şi modernă a activităţii de cercetare la nivelul fiecărei
Facultăţi/structuri cu rol didactic şi de cercetare şi îmbunătăţirea cooperării dintre acestea, pentru
realizarea unor proiecte de anvergură care să individualizeze Academia în sistemul educaţional
românesc şi european.
1.2 Organizarea şi consolidarea unor nuclee în cadrul Facultăţilor/structurilor cu rol didactic
şi de cercetare în scopul îndeplinirii obiectivelor strategice, eficientizând astfel domeniile prioritare ale
activităţii de cercetare ştiinţifică din Academie.
1.3 Elaborarea şi actualizarea Planurilor de cercetare în funcţie de necesităţile şi priorităţile
Academiei, precum şi în concordanţă cu nevoile de identificare a unor soluţii pentru situaţiile cu care
se confruntă structurile operative în activitatea curentă.
Obiectiv 2. Creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare ştiinţifică
2.1. Stimularea şi motivarea personalului pentru implicarea în realizarea unor acţiuni de
performanţă în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;
2.2. Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă din timpul
studiilor prin diverse forme de premiere şi recompensare. Atragerea tinerilor cu potenţial creativ
printr-o ofertă de cercetare accesibilă şi cu aplicabilitate în practica reală;
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2.3. Îndeplinirea tuturor criteriilor necesare în vederea înfiinţării şi acreditării şcolilor
doctorale multidisciplinare în cadrul Academiei.
2.4. Ridicarea nivelului de pregătire profesională a personalului şi cadrelor didactice tinere din
Academie prin participarea la doctorate şi şcoli post-doctorale în alte universităţi din ţară şi
străinătate, abordând teme prioritare de cercetare fundamentală şi aplicativă, pe bază de
granturi/proiecte naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii.
2.5. Încurajarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să participe la evaluarea
granturilor/proiectelor naţionale şi internaţionale ca experţi şi pentru a obţine statutul de conducător
de doctorat.
Obiectiv 3. Diversificarea relaţiilor de parteneriat cu mediul academic şi social la nivel naţional
şi internaţional
3.1. Identificarea temelor de cercetare care sunt în concordanţă cu tendinţele internaţionale, pe
bază de studii, schimburi de experienţă şi proiecte comune cu instituţii, organizaţii, organisme cu
renume pe plan internaţional;
3.2. Stimularea cooperării internaţionale cu universităţi/academii similare, institute,
organizaţii, centre etc. care să asigure creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării Academiei;
3.3. Manifestarea activă a Academiei în cadrul asociaţiilor naţionale şi internaţionale
academice, profesionale, culturale cu care instituţia a iniţiat şi promovat parteneriate şi alte forme de
colaborare.
3.4. Promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de
proiecte comune adresate mediului academic, economic şi social. Realizarea cu factorii decidenţi
locali, cu asociaţii profesionale a unor „idei de proiect generatoare de fonduri”.
Obiectiv 4. Perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare
4.1. Întărirea resursei umane şi a capacităţii de accesare a fondurilor la nivelul
Compartimentului Implementare Proiecte Europene (CIPE) pentru a putea realiza:
- Informarea privind competiţiile periodice pentru obţinerea finanţării pe bază de granturi/proiecte şi
centralizarea propunerilor de grant/proiect elaborate de cadrele didactice din Academie în scopul
pregătirii lor pentru procesul de evaluare;
- organizarea unor activităţi de pregătire pentru personalul academic;
- accesarea şi monitorizarea proiectelor instituţionale cu finanţare nerambursabilă;
- sprijinirea şi consilierea personalului didactic din cadrul Academiei, pentru accesarea de proiecte şi
implementarea eficientă şi eficace a acestora.
4.2. Iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică lansate de către
Academie sau prin colaborarea cu parteneri interni şi externi competitivi, precum şi participarea la
concursurile naţionale şi internaţionale, pentru obţinerea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
4.3. Iniţierea şi implementarea unor cursuri universitare facultative în domeniul
managementului proiectelor de cercetare la nivel de masterat şi doctorat, în scopul formării
deprinderilor şi abilităţilor masteranzilor şi doctoranzilor, urmărindu-se implicarea acestora în proiecte
de cercetare/granturi;
4.4. Orientarea cercetării ştiinţifice spre proiecte de cercetare în domeniile cunoaşterii existente
în Academie, avându-se în vedere competenţele şi performanţele dobândite, precum şi stimularea
inovării în acord cu cerinţele societăţii pentru cunoaştere.
Obiectiv 5. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicaţii şi stimularea performanţelor
5.1. Susţinerea cercetărilor în domeniile specifice Academiei, rezultatele fiind recunoscute la
nivel naţional şi internaţional;
5.2. Continuarea organizării şi dezvoltarea unor manifestări ştiinţifice, reuniuni ştiinţifice
periodice, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin care să se realizeze diseminarea
rezultatelor cercetării ştiinţifice cu finalitate prin publicarea unor volume ale acestor manifestări
indexate internaţional;
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5.3. Organizarea unor dezbateri/seminarii/ateliere şi conferinţe pe tematici interdisciplinare şi
stabilirea unor domenii inter şi multidisciplinare, cu contribuţii potenţiale semnificative la creşterea
competitivităţii Academiei pe plan naţional/internaţional;
5.4. Crearea unui departament de publicaţii care să coordoneze şi să promoveze (prin cotarea
CNCS şi indexarea internaţională) revistele de cercetare existente în Academie, să realizeze
parteneriate cu alte reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, în scopul creşterii vizibilităţii
Academiei şi dezvoltării schimbului de idei la nivel academic;
5.5. Dezvoltarea şi modernizarea platformelor online de diseminare a rezultatelor cercetării
academice la nivelul Academie, precum şi la nivelul revistelor de cercetare. Creşterea vizibilităţii
online a activităţii de cercetare prin publicaţii din cadrul Academiei.
Obiectiv 6. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare
6.1 Implementarea datelor şi dezvoltarea sistemului informatic - Platformă de Cercetare online internă, aflată în gestiunea structurii de profil, care prezintă în mod transparent, monitorizează şi
centralizează produsele activităţii de cercetare ştiinţifică: articole publicate, cărţi de specialitate,
cursuri universitare, contracte, granturi, proiecte de cercetare, în scopul facilitării evaluării rezultatelor
cercetării ştiinţifice la nivel de Academie, facultate, centru, serviciu, departament, cadru didactic etc.;
6.2 Asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin accesul la bazele de
date internaţionale şi bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor deţinute;
îmbunătăţirea fondului de carte a bibliotecii în domeniul specialităţilor existente în Academie şi
dotarea acesteia cu abonamente anuale la reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
6.3 Asigurarea infrastructurii necesare cercetării ştiinţifice prin achiziţionarea de echipamente
specifice din surse proprii sau/şi din contracte de cercetare.
Obiectiv 7. Finanţarea cercetării
Cercetarea ştiinţifică din Academie va fi finanţată din:
7.1 Fonduri proprii ale Academie (alocarea unui procent din bugetul instituţiei activităţii de
cercetare ştiinţifică);
7.2 Resurse bazate pe granturi obţinute în competiţiile interne şi internaţionale;
7.3 Proiecte europene în baza Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană 2020 – 2024;
7.4 Sponsorizări din partea mediului de afaceri şi organizaţiilor non-guvernamentale.
VI. CADRUL INSTITUŢIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
6.1. Coordonarea, planificarea şi evidenţa rezultatelor politicilor pentru CDI
Coordonarea activităţii de cercetare la nivelul Academiei se realizează de către Prorectorul
responsabil de activitatea didactică, cu sprijinul Senatului Universitar, care aprobă demersurile
instituţionale realizate în acest sens.
Rolul decizional asupra calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică îi revine Consiliului
Ştiinţific constituit la nivelul Academiei condus de către Prorectorul responsabil de activitatea
didactică, în calitate de Preşedinte al Consiliului. Facultăţile şi structurile cu rol didactic şi de
cercetare elaborează şi implementează Planurile proprii sub directa coordonare a şefilor nemijlociţi,
respectiv decani, directori, şefi de serviciu. Consiliul Ştiinţific sub directa coordonare a Preşedintelui
elaborează Planul strategic de cercetare ştiinţifică al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Planificarea propriu – zisă a cercetării se va realiza la nivelul facultăţilor şi structurilor cu rol
didactic şi de cercetare din cadrul Academiei, care vor avea misiunea de a elabora planurile proprii
pentru implementarea prezentei strategii. În funcţie de specificul activităţilor realizate, facultăţile
pentru componenta de cercetare ştiinţifică, au misiunea de a elabora, aplica, monitoriza şi evalua
politicile din domeniile CDI, centralizând periodic rezultatele obţinute în cercetare.
Evidenţa rezultatelor obţinute în cercetare va fi asigurată de către Serviciul Evidenţă Cercetare
Ştiinţifică, Aplicare și Monitorizare Proiecte, pe baza informaţiilor transmise de către facultăţi şi
structurile implicate.
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6.2. Organismele cu rol operativ în cercetare
- Departamentele din cadrul Facultăţilor
- Şcolile Doctorale
- Serviciul Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare și Monitorizare Proiecte
- Centrul pentru Formarea şi Promovarea Drepturilor Omului
- Centrul de pregătire integrată – Colegiul Naţional de Afaceri Interne.
6.3. Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei
Monitorizarea şi evaluarea strategiei se va baza pe indicatorii de performanţă ai planurilor
subsecvente de implementare, precum şi pe indicatorii ansamblului sistemului CDI, corespunzători
obiectivelor specifice din Strategie. Monitorizarea, evaluarea şi mecanismul de corecţie vor asigura
capacitatea de adaptare a strategiei în funcţie de evoluţiile la nivel naţional şi internaţional.
Coordonarea implementării strategiei la nivelul Facultăţilor şi structurilor cu rol didactic şi de
cercetare, cu responsabilităţi în domeniul CDI, este o precondiţie pentru atingerea obiectivelor
prezentei strategii.
Anual se va elabora şi se va face public un Raport prin care se va urmări stadiul atingerii
obiectivelor, iar la sfârşitul perioadei de implementare se va realiza un studiu de post-implementare şi
impact. Raportul va materializa cele mai importante rezultate obţinute în cercetare şi se va întocmi la
nivelul Consiliului Ştiinţific al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sub directa coordonare a
Prorectorului responsabil de activitatea didactică.
Corecţia strategiei va avea la bază atât evaluarea rezultatelor obţinute, evaluarea de sistem, cât şi
elemente prospective legate de evoluţia ştiinţei şi tehnologiei.
Evaluarea ex-post a implementării strategiei se va face independent, de preferinţă la mijlocul
perioadei de implementare. Evaluarea impactului implementării strategiei va furniza informaţii
necesare formulării politicilor viitoare.
VII. PARTICIPAREA STUDENȚILOR LA DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
În ce priveşte participarea studenţilor la activitatea de cercetare a Academiei, această activitate
se derulează continuu prin consultaţii săptămânale şi sprijin în elaborarea de articole şi participarea la
conferinţe studenţeşti, inclusiv cele organizate de Academie în parteneriat cu alte instituții de
învățământ, participarea la manifestări științifice naționale și internaționale, includerea studenților în
colectivele de cercetare științifice etc.
În realizarea obiectivelor de cercetare ştiinţifică studenţească sunt implicate atât cadrele
didactice, cât şi studenţii facultăţilor, pe baza unor programe structurate pe domeniile:
 cercuri ştiinţifice studenţeşti;
 teme de cercetare ştiinţifică finanţate anual prin Granturi CNCS (Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice);
 organizarea de manifestări ştiinţifice interne (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, mese rotunde, workshop-uri şi alte manifestări ştiinţifice);
 participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice,
organizate în străinătate;
 participarea studenţilor la conferinţe, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, organizate în România;
 Participarea studenţilor la Şcoli de vară, organizate de către instituţii de învăţământ superior
în România şi în străinătate;
 Participarea studenţilor la concursurile universitare, organizate periodic/anual de către
asociațiile studențești din România.
Toate aceste activități urmăresc atragerea studenţilor către cercetarea ştiinţifică, elaborarea
unor lucrări ştiinţifice cu caracter innovator, implicarea inclusiv a masteranzilor și doctoranzilor în
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cercetarea ştiinţifică aplicativă prin cooptarea acestora în colective de cercetare mixte, alcătuite din
cadre didactice şi studenţi, în cadrul granturilor de cercetare ştiinţifică finanţate de către CNCS,
permanentizarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin participarea anuală a studenţilor la sesiuni de
comunicări ştiinţifice studenţeşti, încă din anul întâi de studiu şi continuarea acesteia pe perioada
studiilor de masterat.
VIII. CONCLUZII.
Strategia desemnează liniile directoare ale activităţii de cercetare din Academie. Pentru
realizarea scopurilor şi a obiectivelor de cercetare se vor desfăşura acţiuni concrete cu finalitate
adecvată la nivelul fiecărei facultăţi/structuri cu rol didactic şi de cercetare, avându-se în vedere
termene de realizare, resursele necesare şi responsabilităţi. Se vor efectua periodic (semestru/an
universitar) analize de impact şi de eficienţă ale activităţii de cercetare şi se vor stabili prognoze
pentru desfăşurarea acesteia la nivelul standardelor academice recunoscute la nivel naţional şi
internaţional.
Obiectivele activitățiilor de cercetare ştiinţifică se vor dezvolta și implementa prin planurile
elaborate în cadrul programelor de pregătire ştiinţifică, didactică, pedagogică şi metodică a
personalului didactic şi a studenţilor, precum şi prin activități specifice în acord cu atribuțiile ce îi
revin fiecărei structuri în parte, (Anexa nr.1).
Un deziderat principal al prezentei strategii este legat de creșterea vizibilității activităților de
cercetare ştiinţifică, în mediul universitar, în mediile și în rândul celor interesați, prin prezentarea
rezultatelor cercetării în cadrul unor conferinţe naţionale și internaționale de impact, mese rotunde,
ateliere, precum și diseminarea rezultatelor cercetărilor către un public mai larg prin publicare în
reviste “Open acces” indexate ISI și în alte baze de date, precum și publicarea lucrărilor și a
rezultatelor cercetării la edituri și reviste de specialitate consacrate.
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