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PREAMBUL
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a fost înfiinţată prin H.G. nr.
137/1991, care a fost înlocuită de H.G. nr. 294 din 21 martie 2007 privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, este unica instituţie de
învăţământ superior din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi din ţară, având ca
misiune principală formarea iniţială a ofiţeri de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmerie,
pompieri şi specialişti arhivişti, precum şi formarea continuă prin cursuri
postuniversitare, masterate profesionale şi studii doctorale.
De la înfiinţare, instituţia a făcut obiectul unor multiple schimbări şi
reorganizări, fiind pe deplin aliniată prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
cerinţelor impuse de Procesul de la Bologna, bucurându-se de un prestigiu deosebit în
rândul comunităţilor academice, fapt certificat inclusiv prin obţinerea titlului de „Grad
ridicat de încredere” din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior (A.R.A.C.I.S.), acordat instituţiilor de învăţământ superior la nivel naţional.
Conducerea Academiei este asigurată de către Rector, Senat şi Consiliu de
Administraţie, care analizează, dezbate şi decide cu privire la buna desfăşurare a
procesului didactic.
În cadrul Academiei funcţionează următoarele structuri care organizează programe de
studii universitare:
 Facultatea de Științe Juridice și Administrative care pregătește ofițeri de poliție
prin studii universitare de licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”,
domeniul pentru studii universitare de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”.
Programul de studii universitare de licență ,,Administrație publică” forma de
organizare „învăţământ cu frecvență” Programul de studii se derulează în prezent
în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative în în forma cursuri cu frecvenţă,
cu durata de 3 ani, 180 CST, pentru formarea de specialiști pentru administrația
publică centrală sau locală.
 Facultatea de Poliţie – care pregătește ofiţeri de poliţie și ofiţeri de penitenciare
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”;
 Facultatea de Poliție de Frontieră, funcționează în cadrul Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” începând cu anul universitar 2015/2016 (în baza OMAI
nr.131/05.10.2015). Instituția pregătește ofițeri pentru principalul beneficiar –
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), și pentru Direcția Generală
de Pașapoarte (DGP) și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI). Modul de
formare este constituit de studii universitare de licenţă cu autorizare de funcţionare
în domeniul fundamental ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, respectiv
domeniul pentru studii universitare de licenţă ,,Ordine şi siguranţă publică”, și
specializarea ,,Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ – învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
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 Facultatea de Jandarmi pregătește ofițeri de jandarmi, licențiați în domeniul
fundamental de ierarhizare (DFI) ”Științe sociale”, ramura de științe (RSI) ”Științe
militare, informații și ordine”, domeniul de ierarhizare (DII) ”Științe militare,
informații și ordine publică”, domeniul de licență (DL) ”Științe militare, informații
și ordine publică”, specializarea ”Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3 ani
(180 de credite transferabile), învățământ de zi și fără frecvență.
 Facultatea de Pompieri, care pregăteşte ofiţeri specialişti - inginer diplomat în
domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul pentru studii universitare de licenţă
„Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii - pompieri”;
 Facultatea de Arhivistică, care pregăteşte specialişti, licenţiaţi în domeniul
fundamental „Ştiinţe umaniste”, domeniul pentru studii universitare de licenţă „Istorie”,
specializarea „Arhivistică”;
 Centrul de învăţământ Frecvenţă Redusă şi învăţământ la Distanţă
are ca misiune crearea condiţiilor necesare desfăşurării unei forme flexibile şi
competitive de educaţie, ca alternativă la învăţământul cu frecvenţă pentru personalul
Ministerului Afacerilor Interne
 Şcolile doctorale „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” şi „Drept”;
 Colegiul Naţional de Afaceri Interne - înfiinţat în cadrul Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza”, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1239 din 01.10.2008. şi care are
rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru pregătirea în
domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea continuă a funcţionarilor
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor categorii de personal din ţară şi
străinătate.
 Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” care
organizează programe de formare profesională pentru ocupaţia arhivar” (COD COR
441501), în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale,
republicată, ale Legii educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor.

OBIECTIVELE ŞI MISIUNILE ACADEMIEI
OBIECTIVE

În anul universitar 2017-2018 principalele obiective strategice ale Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au fost:
a) Dezvoltarea şi afirmarea Academiei de Poliţie ca instituţie universitară de
formare profesională generatoare de cunoştinţe ştiinţifice adaptate cerinţelor societăţii
într-un domeniu special – Ordine şi siguranţă publică;
b) Perfecţionarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi inovare prin realizarea
unor proiecte finanţate din fonduri naţionale şi europene, care să satisfacă necesităţile
structurilor operative din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
c) Amplificarea colaborării interinstituţionale pe plan intern şi internaţional, în
scopul implementării practicilor moderne de prevenire şi combatere a noilor forme de
criminalitate naţională şi transnaţională;
d) Menţinerea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii în
educaţie, pentru asigurarea competitivităţii şi performanţei la standardele solicitate de
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beneficiari (Inspectoratele Generale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, Arhivele Naţionale);
e) Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Academiei pentru susţinerea unui
proces educaţional modern şi eficient.
MISIUNE
Conform Cartei universitare, în raport cu statutul şi competenţele sale, Academia
are următoarele misiuni principale:
- 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;
- asigurarea identităţii de ofiţer de poliţie, jandarmi, pompieri, penitenciare sub
aspectul formării personalului şi al prestigiului profesional;
- formarea prin studii universitare de masterat şi de doctorat, a specialiştilor civili
şi militari în domeniile pentru care este abilitată;
- formarea prin studii postuniversitare în domeniul afacerilor interne a specialiştilor
civili şi militari;
- efectuarea cercetării ştiinţifice în domeniile pentru care este abilitată, promovarea
colaborării ştiinţifice, multidisciplinare cu parteneri din ţară şi/sau străinătate;
- 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.
I. ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI CERCETĂRII
1. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
1.1. Realizări în domeniul studiilor universitare de licenţă
În Academia de Poliţie, studiile universitare de licenţă sunt organizate conform
Legii educaţiei, în sistemul de credite transferabile, învăţământ cu frecvenţă, cu
frecvenţă redusă şi la distanță.
Procesul educaţional ce se dezvoltă în Academie are drept scop formarea
capacităţilor şi a competenţelor profesionale ale absolvenţilor, cunoaşterea şi armonizarea
practicilor cu nevoile Ministerului Afacerilor Interne, formarea şi dezvoltarea
personalităţii membrilor comunităţii universitare în spiritul unei înalte educaţii ştiinţifice,
morale şi civice, corespunzătoare statutului de ofiţer al Poliţiei Române, al Jandarmeriei
Române, al Poliţiei de Frontieră, al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
A) FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE este
organizată și funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind
organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare și pregătește ofițeri de poliție
prin studii universitare de licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, domeniul
pentru studii universitare de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”.
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In cadrul FSJA funcționează și Programul de studii universitare de licență
,,Administrație publică” forma de organizare „învăţământ cu frecvență” și programul de
studii universitare „Drept-ID”.
Structura facultăţii este următoarea: Decan, Departamentul de drept penal,
Departamentul de drept privat, Departamentul de drept public şi administraţie publică,
Formaţiuni studenţi și Secretariat facultate.
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are prevăzut în statul de funcţii un
număr de 63 de posturi, dintre care 6 sunt funcţii de conducere, 53 sunt posturi didactice,
iar 4 sunt funcţii de execuţie. La începutul anului universitar 2017-2018 erau încadrate un
număr de 26 de posturi, restul de 27 fiind vacante. Procentual, statul de funcţii este
încadrat la un nivel de 45,28%.
La nivelul Departamentelor sunt ocupate 3 funcţii de director de departament, 6
posturi de profesor dintr-un total de 15 funcţii, 6 posturi de conferenţiar dintr-un total de
19 funcţii, 12 posturi de lector dintr-un total de 14 funcţii, 2 posturi de asistent dintr-un
total de 5 funcţii.
La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative erau înmatriculaţi un număr de
557 studenţi, în cadrul celor 3 programe de studii universitare de licenţă, (cu precizarea
că partea de secretariat pentru studenţii de la programul „Drept-ID” este asigurată de
Centrul ID/IFR), fiind a doua Facultate ca dimensiune din acest punct de vedere, din cele
6 Facultăţi ale Academiei de Poliţie. Cu toate acestea, cadrele didactice ale Facultăţii,
lucrează în mod direct şi nemijlocit cu toţi studenţii facultăților de Poliție, de Poliție de
frontieră și de Jandarmi, acoperind aproximativ 50% din numărul de ore prevăzute a fi
desfăşurate săptămânal în planurile de învăţământ ale acestora.
Activităţile de cercetarea ştiinţifică s-au desfăşurat în conformitate cu planurile
întocmite în acest scop şi a fost mai bine orientată pe nevoile învăţământului universitar,
crescând numărul cadrelor didactice din facultate participante la manifestările ştiinţifice
naţionale şi internaţionale organizate de diferite instituţii universitare.
Începând cu luna noiembrie 2015, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative a aprobat Strategia de Cercetare Ştiinţifică pentru 2015-2018 document
care vine să completeze şi operaţionalizeze Strategia de Cercetare Ştiinţifică a Academiei
de Poliţie „Al. I. Cuza” în componentele care privesc această facultate. Elaborarea şi
realizarea acestei strategii aduce ca element de noutate chiar scopul şi viziunea privitoare
la locul şi rolul cercetării ştiinţifice în cadrul procesului educaţional, aceasta având drept
scop crearea condiţiilor necesare pentru realizarea elementelor-cheie privind instituirea în
Facultate a unei veritabile culturi organizaţionale bazate pe educaţie-cercetare-inovarecunoaştere. Anul 2018 a constituit un prilej favorabil de a angrena studenţii şi cadrele
didactice în sesiunile de comunicări ştiinţifice.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și
Administrative s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011 şi O.M.A.I. nr. 136 din 2012 privind Strategia de cercetare, dezvoltare, inovare în
cadrul M.A.I..
Cadrele didactice ale Departamentului de drept penal au publicat un număr de 31
articole, un curs universitar și au participat la conferințe științifice. De asemenea, 1 cadru
didactic a participat în calitate de expert analiză şi documentare într-un proiect de
cercetare științifică „Dezvoltarea capacităţii de prevenire şi investigare a situaţiilor de
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incompatibilitate şi conflict de interese ce afectează interesele financiare ale UE” –
DeCInCO_UE.
Cadrele didactice ale Departamentului de drept privat au publicat 7 articole în
reviste de specialitate, 2 cursuri universitare și au avut participări la 4 conferințe
naționale/internaționale. De asemenea au participat și la elaborarea, modificarea a șapte
acte normative în domeniul dialogului social.
Cadrele didactice ale Departamentului de drept public și administrație publică au
publicat un tratat de drept umanitar, un curs universitar care a primit ,,Premiul Uniunii
Juriștilor”, două suporturi de curs, au participat la conferințe internaționale cu un număr
de 15 articole și de asemenea au publicat în reviste de specialitate un număr de peste 20
articole.
Obiectivele activităţii educaţionale din cadrul facultății:
1.
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică ale studenţilor, în
spiritul responsabilităţii şi eticii universitare.
2.
Formarea unei culturi organizaţionale bazate pe spirit critic şi
responsabilitate în procesul de cercetare ştiinţifică a studenţilor.
3.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare necesare unei adaptări eficiente la
locul de muncă al viitorilor absolvenţi.
4.
Formarea unei atitudini pozitive faţă de profesia de poliţist.
5.
Cultivarea valorilor precum integritate morală, profesională, respect faţă de
muncă, colegi şi profesie.
6.
Creşterea stimei de sine a viitorilor absolvenţi în condiţiile limitărilor impuse
de statutul de poliţist.
În vederea creşterii actului educaţional, preocupările cadrelor didactice ale
Facultăţii s-au concentrat pe pregătirea riguroasă a seminariilor, lucrărilor practice şi
cursurilor la nivelul tuturor anilor de studii, elaborarea testelor de evaluare semestrială și
a examenelor de an, acest lucru observându-se și în rezultatele studenților care s-au
observat în numărul de burse primit, în sensul că FSJA a avut în anul 2017-2018 un
număr de: 41 de studenți recompensați cu burse de merit (ultima medie fiind 9,76), 4
studenți cu burse de performanță sportivă, un student cu bursă de performanță artistică și
3 studenți cu bursă de performanță științifică.
În ceea ce privește activitatea de îndrumare, aceasta a reprezentat o prioritate şi a
vizat în principal consolidarea comunicării cu studenţii, formarea şi dezvoltarea unor
relaţii principiale precum şi întărirea coeziunii colectivelor de studenţi. În acest sens,
ștudenții facultății au fost ajutați și încurajați să participe la sesiuni de comunicări
șiințifice, să meargă la teatre, muzee, concerte, stand-up comedy, precum și în excursii.
Secretariatul Facultăţii a desfăşurat şi în acest an o mare diversitate de
activităţi, a elaborat documente necesare procesului didactic, privind planificarea,
întocmirea documentelor de evidenţă, introducerea şi procesarea datelor şi rezultatelor la
evaluările studenţilor, întocmirea de foi matricole şi suplimente la diplomă, organizarea,
planificarea şi desfăşurarea examenului complex de specialitate, a examenelor de licenţă
şi a examenelor de admitere.
B) FACULTATEA DE POLIŢIE este unitatea funcțională a Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a cărei activitate se circumscrie reglementărilor
normative cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 (cu modificările și completările
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ulterioare), Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, Carta universitară și
celelalte reglementări incidente în domeniul universitar.
Facultatea de Poliţie pregăteşte viitori ofiţeri de poliţie și penitenciare în
domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine
şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Procesul educaţional este organizat pe
două paliere, respectiv licenţă şi masterat. Absolvenții studiilor universitare de licență
sunt repartizați la finalizarea studiilor de către beneficiari – Inspectoratul General al
Poliției Române și Administrația Națională a Penitenciarelor, în funcție de necesitățile
operative și conform calificării universitare pentru care s-au pregătit. În cadrul Facultății
de Poliție sunt înmatriculați și studenții ce parcurg învățământul cu frecvență redusă,
fiind singura facultate a Academiei cu program acreditat la forma de învățământ cu
frecvență redusă, organizarea activităților la acest program de studii realizându-se prin
intermediul Centrului de Învățământ cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță
(CIFRID).
STRUCTURA FACULTĂȚII DE POLIȚIE
o Decan;
o Departamentul de poliţie;
o Departamentul de ştiinţe comportamentale;
o Departamentul de criminalistică;
o Departamentul de educaţie fizică;
o Formaţiuni studenţi, cu compartimentele Instructori de poliţie şi Asigurare
administrativă;
o Secretariat facultate.
La momentul actual, statul de organizare al Facultății de Poliţie este prevăzut cu
94 funcţii, distribuite astfel:
o Departamentul de poliţie – 23 funcții, din care 8 posturi vacante,
o Departamentul de ştiinţe comportamentale – 14 funcții, din care 9 vacante,
o Departamentul de criminalistică – 18 funcții (17 personal didactic și 1 personal
auxiliar), din care 8 vacante,
o Departamentul de educaţie fizică – 19 funcții (18 personal didactic și 1 personal
auxiliar), din care 7 vacante,
o Formaţiuni studenţi – 14 funcții (4 instructor superior de an, 6 șef de detașament și
4 agent administrativ), din care 9 vacante (2 instructor superior de an, 6 șef de
detașament și 1 agent administrativ),
o Secretariat facultate – 5 funcții (3 ofițer, 1 agent și 1 personal contractual), din care
1 vacant (ofițer).
Conform situației prezentate, evidențiem deficitul de personal la nivelul structurilor
Facultății de Poliție, în prezent fiind 42 de funcții vacante, rezultând un procent de
ocupare de 55% din totalul funcțiilor prevăzute în statul de organizare. Din cele 68
de funcţii didactice existente în statul de funcții, sunt ocupate 36, rezultând un grad de
ocupare a funcțiilor didactice de 52% din totalul celor prevăzute.
Studiile universitare de licență
Studiile universitare de licenţă sunt organizate conform Legii educaţiei, în
sistemul de credite transferabile, învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
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Concursul de admitere în sesiunea iulie-august 2017 la studii universitare de
licență s-a desfășurat în vederea ocupării unui număr de 290 locuri (învățământ cu
frecvență) și 50 locuri (învățământ cu frecvență redusă). Situația candidaților înscriși la
Facultatea de Poliție după susținerea probelor eliminatorii a evidențiat o concurență
acerbă, respectiv 1065 candidați au concurat pe 251 locuri, concurența fiind de 4,24
candidați/loc, romi 22 candidați/8 locuri, maghiari 10 candidați/6 locuri, alte minorități
16 candidați/4 locuri, penitenciare 63 candidați/14 locuri.
În pofida numărului foarte mare de candidați, Comisia de admitere pe facultate și
secretariatul tehnic pe facultate din subordinea acesteia au derulat în condiții optime
activitățile specifice concursului de admitere, nefiind identificate disfuncționalități.
Cadrele Departamentului de Educație Fizică au participat la examenul de admitere în
calitate de examinatori la proba de verificare a aptitudinilor fizice.
La începutul anului universitar, Compartimentul Secretariat al Facultății de
Poliţie a desfășurat activități specifice privind înmatricularea a 835 de studenţi la
învăţământ cu frecvenţă, pe ani de studii situaţia prezentându-se astfel: 290 studenţi în
anul I de studii; 250 studenţi în anul II de studii; 295 studenţi în anul III de studii.
La începutul anului II de studii, s-a realizat repartiția pe specialități a studenților
specializarea Poliție, activitatea realizându-se prin constituirea unei comisii de repartiție
alcătuită din cadre didactice și reprezentanți ai beneficiarilor din cadrul IGPR.
De asemenea, personalul secretariatului a îndeplinit activități specifice în privința
acordării burselor pe facultate, alegerii disciplinelor opționale de către studenți,
echivalarea disciplinelor de studiu etc.
Promovabilitatea absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă sesiunea
iulie 2018 a fost de 100%, fiind 292 absolvenţi ai Facultăţii de Poliţie, la forma de
învăţământ cu frecvenţă. Dintre studenţii seriei 2015-2018, nu au absolvit studiile
universitare de licenţă 3 studenţi (dintre care 2 studente care şi-au suspendat studiile
pentru un an calendaristic din motive medicale datorită stării de graviditate şi un student
exmatriculat din motive neimputabile medicale în semestrul II al anului universitar
2017/2018).
Efectivele de studenţi
În Facultatea de Poliţie, la începutul anului universitar au fost înmatriculaţi 835
de studenţi învăţământ cu frecvenţă şi 138 studenţi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel:
- 290 studenţi în anul I de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv
50 studenţi la forma învăţământ cu frecvenţă redusă;
- 250 studenţi în anul II de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv
50 studenţi învăţământ cu frecvenţă redusă;
- 295 studenţi în anul III de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă,
respectiv 38 studenţi învăţământ cu frecvenţă redusă.
Activitatea studenţilor, pe lângă rezultatele obţinute la examene, a fost
evidenţiată şi prin bursele acordate acestora. Astfel, situația totalului burselor acordate
pe semestrul I al anului universitar 2017-2018, la nivelul Facultăţii, este următoarea:
Burse de merit: 71 studenţi;
Burse de performanţă sportivă: 7 studenţi;
Burse de performanţă ştiinţifică: 1 student.
Burse artistice: 1 student.
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În ceea ce priveşte componenta sportivă – reprezentarea în competiţiile
sportive, coordonată de către Departamentul de Educație Fizică, anul 2017 a
continuat şirul succeselor obţinute în ultimii ani, subliniind încă o dată valoarea
studenților care practică o ramură sportivă sau alta şi a cadrelor didactice implicate în
pregătirea şi participarea loturilor reprezentative la întrecerile interne sau internaţionale,
organizate la nivel universitar sau la nivelul M.A.I.
Bilanţul medaliilor se prezintă astfel:
TOTAL MEDALII – 40, dintre care:
- 15 – aur,
- 12 – argint,
- 13 – bronz.
I. CAMPIONATE NAȚIONALE UNIVERSITARE – 21 medalii:
- 7 aur,
- 4 argint,
- 10 bronz.
II. ETAPE FINALE M.A.I. – 18 medalii:
- 7 – aur;
- 8 – argint;
- 3 – bronz.
III. Alte competiţii
- Festivalul de Gimnastică aerobică şi dans: 1 medalie aur
Cercetarea ştiinţifică
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Poliţie s-a desfăşurat în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi O.M.A.I. nr. 136 din
2012 privind Strategia de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul M.A.I., în scopul
utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea de noi produse,
tehnologii şi servicii în domeniile de interes ale M.A.I. şi Academiei, furnizării de
materiale didactice de un înalt nivel calitativ studenţilor şi masteranzilor şi îmbunătăţirii
actului educativ. În această perioadă a crescut numărul participanţilor la manifestările
naţionale şi internaţionale organizate de instituţie, M.A.I. şi alte instituţii similare.
Cadrele didactice ale Departamentului de Poliţie au publicat peste 4 monografii,
cursuri univesitare, studii de practică judiciară, caiete de seminarii şi alte lucrări de
specialitate în edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel naţional, multe dintre acestea fiind
apreciate de specialişti din mediul universitar. Cele 10 de articole de specialitate juridică
şi poliţienească elaborate de cadrele didactice din Departamentul de Poliţie au fost
publicate în reviste cotate BDI. În cadrul Departamentului de Poliţie au fost coordonate şi
editate două reviste de specialitate - Revista de investigare a criminalităţii şi Journal of
Criminal Investigation - indexate în baze de date internaţionale, care au fost puse la
dispoziţia structurilor operative, a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
Membrii Departamentului de Ştiinţe Comportamentale, urmare a activităţii de
cercetare ştiinţifică desfăşurată pentru autoperfectionarea si îmbunătăţirea procesului
educaţional, au publicat două cursuri universitare la edituri cu prestigiu, recunoscute la
nivel naţional. Un articol de specialitate juridică şi poliţienească elaborat de cadrele
didactice din Departamentul de Ştiinţe Comportamentale a fost publicat în volumul unei
conferinţe ştiinţifice indexate BDI şi ISI. Membrii Departamentului de Ştiinţe
Comportamentale au fost implicaţi în 2 proiecte de cercetare, ai căror beneficiari au fost
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Administraţia Prezidenţială, Guvernul României, Parlamentul României şi Institutul
Naţional al Magistraturii. Rezultatele proiectului intitulat „Provocări actuale în domeniul
securităţii cibernetice - impact şi contribuţia României în domeniu” au fost prezentate la
Academia Română, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Radio România
Actualităţi şi Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană,
Bruxelles, Belgia. În cadrul Departamentului de Ştiinţe Comportamentale este
coordonată şi editată o revistă de specialitate - International Journal of Information
Security and Cybercrime - indexată în baze de date internaţionale, care a fost pusă la
dispoziţia structurilor operative, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Membrii
departamentului fac parte, de asemenea, din echipele de redacţie a mai multor reviste de
specialitate din Academia de Poliţie, indexate BDI.
Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Criminalistică s-a
materializat, pe parcursul anului 2018, prin:
Editarea vol. I al Enciclopediei Juridice Române (coautor conf. univ.dr.
Marin RUIU).
Un număr de 6 întâlniri cu studenţii anului II şi III, învăţământ cu frecvenţă,
în cadrul cercului de criminalistică. În cadrul cercului de criminalistică, cadrele didactice
au coordonat aproximativ 120 de referate şi articole, care au fost prezentate în cadrul
sesiunii de comunicări a studenţilor şi altor conferinţe ori evenimente ştiinţifice pe
parcursul anului 2018.
coordonarea studenţilor de la grupele de profil Criminalistică, dar şi de la
alte profile, pentru publicarea de articole cu conţinut ştiinţific în reviste indexate BDI - au
fost publicate 9 articole de către studenţi în reviste precum Forum Criminalistic şi
European Journal of Public Order and National Security;
implicarea conf.univ.dr. Georgică Panfil în cadrul Iniţiativei Europene de
Schimb pentru Tinerii Ofiţeri (Erasmus Militar), a olimpiadei C.S.D.P. şi a proiectului
Şcolii Doctorale Europene în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi Apărare;
participarea la grupurile de lucru ale unor entităţi ale Uniunii Europene (Colegiul
European de Securitate şi Apărare) şi gestionarea la nivel instituţional a proiectului Şcolii
Doctorale Europene; participarea alături de un student al instituţiei, la Olimpiada CSDP
desfăşurată la Veliko-Târnovo, Bulgaria; participarea la primele două module (Bruxelles,
Viena) ale Cursului de Nivel Înalt organizat de Colegiul European de Securitate şi
Apărare dar și la Conferinţa Internaţională în domeniul CSDP din Bruxelles, Belgia.
Din punct de vedere al dezvoltării de publicaţii ştiinţifice, Departamentul de
Criminalistică a continuat şi continuă să editeze revista Forum Criminalistic, în care
membrii Departamentului de criminalistică, şi nu numai, participă cu publicarea
diferitelor articole. În acest sens o realizare importantă este cotarea revistei în 2 baze de
date internaţionale suplimentare, precum şi, cu aspect de noutate pentru mediul
Academiei de Poliţie, indexarea revistei în sistemul DOI (CrossRef) şi alocarea de
indicatori DOI pentru toate articolele publicate.
De asemenea, cadrele departamentului au continuat publicarea de articole şi
dezvoltarea revistei European Journal of Public Order and National Security, realizată în
comun cu un partener extern (Asociaţia Europeană pentru Cercetare Ştiinţifică).
Cooperare interinstituțională și internațională
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Facultatea de Poliţie îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu alte instituţii de
învăţământ din ţară şi din străinătate, cu beneficiarii procesului formativ – unitățile
operative ale Poliţiei Române, precum şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
precum și cu alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (evidențiem în mod
deosebit colaborarea avută cu Direcția Generală Anticorupție) dar și cu alte instituții și
autorități publice (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Serviciul
Român de Informații, Agenția Națională de Integritate etc.).
Cooperarea cu alte facultăţi din cadrul Academiei, precum şi din alte universităţi
este o consecinţă a dorinţei de dezvoltare a mediului universitar. În ceea ce priveşte
cooperarea cu unitățile Poliţiei Române şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
aceste două entităţi sunt beneficiarii principali ai procesului formativ derulat la nivelul
facultății, iar cooperarea interinstituțională este un aspect esenţial în furnizarea de servicii
educaționale adaptate necesității beneficiarilor.

C) FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ pregăteşte ofiţeri pentru
principalul beneficiar, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi pentru Direcţia
Generală de Paşapoarte şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin studii universitare
de licenţă în domeniul „Ordine şi siguranţă publică”.
Procesul de învăţământ şi cercetarea ştiinţifică este organizat şi se desfăşoară în
cadrul a două departamente: Departamentul Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi
Pregătire Schengen şi Departamentul limbi străine.
Activităţile didactice desfăşurate la disciplina Legislaţie Schengen şi limbile
străine (engleză, franceză şi germană) cu studenţii Academiei acoperă în acest moment
necesarul de formare iniţială în domeniu pentru studiile de licenţă al tuturor facultăţilor
din Academie: Facultatea de Poliţie, Poliţie de Frontieră, Facultatea de Științe Juridice și
Administrative, Jandarmi, Arhivistică şi Pompieri.
Facultatea de Poliţie de Frontieră are prevăzut în statul de funcţii un număr de 38
de posturi, dintre care 4 sunt funcţii de conducere (1 decan, 2 directori de departament, 1
instructor superior de an), 32 sunt posturi didactice, iar 4 sunt funcţii de execuţie. La
începutul anului universitar 2017-2018 sunt încadrate un număr de 21 de posturi, restul
de 17 fiind vacante. Procentual, statul de funcţii este încadrat la un nivel de 55,26%.
La nivelul Departamentelor sunt ocupate 2 funcţii de director de departament, 2
posturi de profesor dintr-un total de 5 funcţii, 5 posturi de conferenţiar dintr-un total de 8
funcţii, 5 posturi de lector dintr-un total de 10 funcţii, 1 posturi de asistent dintr-un total
de 3 funcţii și 3 instructori din 4 funcții.
La Facultatea de Poliție de Frontieră erau înmatriculaţi un număr de 210 studenţi
și au fost acordate un număr de 17 burse de merit şi 1 bursă de performanţă sportivă
(sem I) și 8 burse de merit (sem II).
În vederea creşterii actului educaţional, preocupările cadrelor didactice ale
Facultăţii s-au concentrat pe pregătirea riguroasă a seminariilor, lucrărilor practice şi
cursurilor la nivelul tuturor anilor de studii, elaborarea testelor de evaluare semestrială, a
examenelor de an şi a testării lingvistice la absolvire. De asemenea, cercurile ştiinţifice
organizate cu studenţii, contribuţia studenţilor la elaborarea Revistei în limba engleză sau
articolelor publicate în Revista Frontiera, pregătirea suplimentară a studenţilor cu
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rezultate foarte bune pentru participarea la concursuri pentru obţinerea certificării
demonstrează preocupările constante ale cadrelor noastre didactice pentru creşterea
nivelului de performanţă a studenţilor.
F) FACULTATEA DE JANDARMI funcţionează în cadrul universitar acreditat
al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, conform Hotărârii de Guvern nr.
294/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
Instituţia pregăteşte ofiţeri pentru principalul beneficiar - Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române (I.G.J.R.).
Structura organizatorică a Facultăţii de Jandarmi este formată din: Decan,
Departamentul de Jandarmi şi Departamentul de Pregătire Militară, Formaţiuni studenţi instructori de poliţie şi Secretariatul facultăţii.
Facultatea de Jandarmi avea prevăzut în statul de funcţii un număr de 30 de
posturi, dintre care 8 sunt funcţii de conducere (1 decan, 2 directori de departament, 1
comandant de batalion, 2 comandant companie, 2 comandanti pluton), 20 sunt posturi
didactice, iar 3 sunt funcţii de execuţie. La începutul anului universitar 2017-2018 sunt
încadrate un număr de 9 de posturi, restul fiind vacante. Procentual, statul de funcţii este
încadrat la un nivel de 43,30%
La nivelul Departamentelor sunt ocupate 2 funcţii de director de departament, 1
posturi de profesor dintr-un total de 3 funcţii, 0 posturi de conferenţiar dintr-un total de 5
funcţii, 3 posturi de lector dintr-un total de 7 funcţii și 3 instructori din 5 funcții.
La Facultatea de Jandarmi erau înmatriculaţi un număr de 170 studenţi și au fost
acordate un număr 4 burse de merit şi 1 bursă de performanţă sportivă.
Cercetarea ştiinţifică, la nivelul cadrelor didactice, s-a materializat prin:
participarea tuturor cadrelor didactice din facultate la organizarea şi desfăşurarea
Simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi perspective” Ediţia a-VIII- a,
în ziua de 30.03.2018, precum şi la editarea volumului simpozionului; în perioada 0708.12.2018, cadrele didactice au participat la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică” - ediţia a VII-a, publicând articole
în volumul manifestării; publicarea unor articole de către cadrele facultăţii în reviste şi
alte publicaţii de specialitate; îndrumarea şi coordonarea de către personalul didactic al
facultăţii a studenţilor pentru participarea cu articole şi studii de cercetare la simpozioane
ştiinţifice.
Activitatea de îndrumare a reprezentat o prioritate şi a vizat în principal
consolidarea comunicării cu studenţii, formarea şi dezvoltarea unor relaţii principiale
precum şi întărirea coeziunii colectivelor de studenţi.
E) FACULTATEA DE POMPIERI asigură pregătirea studenţilor specialitatea
pompieri, în domeniul de licenţă ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru
construcţii - pompieri.
Facultatea de Pompieri are prevăzut în statul de funcţii un număr de 27 de posturi
didactice și personal didactic auxiliar (24 sunt posturi didactice, 3 funcții didactic
auxiliar-instructori auto de specialitate). La începutul anului universitar 2017-2018 din
cele 24 posturi didactice, erau rezervate 2 posturi (1 de conferențiar universitar și 1 de
lector universitar ) erau încadrate un număr de 11 de posturi, restul de 13 fiind vacante.
Procentual, statul de funcţii este încadrat la un nivel de 46,43%.
Pagina 13 din 44

La nivelul facultății sunt ocupate 1 funcţie de director de departament, 4 posturi de
conferenţiar din totalul de 8, 5 posturi de lector din totalul de 8, 1 instructor militar
principal I din totalul de 3, 3 agent –instructor auto de specialitate. La începutul anului
universitar 2017-2018 sunt încadrate un număr de 11 de posturi, restul de 13 fiind
vacante.
Programele de studii desfăşurate la nivelul facultăţii sunt elaborate şi definite în
funcţie de Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi de cerinţele
beneficiarului - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.) Având în
vedere faptul că Facultatea de Pompieri pregăteşte ofiţeri pentru managementul situaţiilor
de urgenţă, care sunt încadraţi în totalitate în unităţile şi subunităţile subordonate
I.G.S.U., misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clare, distincte şi unice în România.
Disciplinele din planurile de învăţământ aprobate şi conţinutul acestora corespund
domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria instalaţiilor,
programul de studii universitar de licenţă Instalaţii pentru construcţii - pompieri.
În plan intern, Facultatea de Pompieri se individualizează distinct, iar la nivel
European, facultatea este membră a Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor de
Pompieri / European Fire Service Colleges Association - EFSCA din anul 2007.
În vederea perfecţionării activităţilor de învăţământ, educaţie a studenţilor şi de
cercetare ştiinţifică, în cadrul facultăţii s-au elaborat şi implementat strategii care susţin
conexiunea dintre educaţie şi cercetare, facilitează cercetarea şi stabilesc ariile prioritare
de cercetare, strategia de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii asigurând un echilibru
între cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicată.
Facultatea de Pompieri promovează strategii ce susţin conexiunea dintre educaţie şi
cercetare, facilitează cercetarea şi stabilesc ariile prioritare de cercetare. Strategia de
cercetare a facultăţii asigură un echilibru între cercetarea fundamentală şi cea aplicată.
La nivelul Facultăţii de Pompieri, cercetarea ştiinţifică a înregistrat un trend
favorabil în decursul ultimilor ani, atât ca număr de teme propuse,
contracte/granturi/teme de cercetare, cât şi ca fonduri obţinute din cercetare. Cercetarea
ştiinţifică se desfăşoară pe două direcţii: a) în cadrul facultăţii, individual sau în echipă pe
domenii ştiinţifice sau interdisciplinar, în departament sau centre de cercetare; b) în
cooperare cu alte instituţii sau operatori economici.
La Facultatea de Pompieri erau înmatriculaţi un număr de 195 studenţi și au fost
acordate un număr 5 burse de merit (semI) şi 7 burse de merit (sem II).
Activitatea didactică este dublată de o activitate intensă de cercetare, care se
desfăşoară pe centre tematice, în colective de sine stătătoare şi în cadrul catedrelor. În
ceea ce priveşte competitivitatea şi valorificarea rezultatelor, programarea cercetării ţine
cont de şi se realizează în conformitate cu cadrul naţional. Programarea cercetării,
precum şi realizarea acesteia sunt raportate la cadrul european şi global, iar în acest sens
cercetarea ştiinţifică abordează latura fundamentală, dar şi latura aplicativă, cercetarea în
latura fundamentală bazându-se pe o amplă documentare teoretică, cu scopul dobândirii
de cunoştinţe noi cu privire la fenomene sau procese, iar în cea aplicativă, scopul fiind
acela de cunoaştere a realităţii economice în domeniile de interes ale facultăţii. De
asemenea, cadrele didactice au obligativitatea antrenării studenţilor în activitatea de
cercetare. Valorificarea cercetării ştiinţifice s-a realizat şi se realizează, în principal, prin
publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale precum şi prin participări la simpozioane
şi sesiuni.
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În ceea ce priveşte finanţarea cercetării ştiinţifice, aceasta dispune de resurse
financiare, logistice şi umane suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse. Resursele
financiare sunt constituite prin finanţare de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Educaţiei Naţionale, prin programele CEEX şi CNCSIS, din programe internaţionale:
Programe Leonardo da Vinci, Erasmus şi din contractele de sponsorizare a diverşilor
agenţi economici.
F) FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ şi-a formulat misiunea şi obiectivele în
concordanţă cu un set de valori de referinţă şi, prin specificul acesteia, s-a individualizat
în învăţământul superior, fiind unică în România prin specializarea şi competenţele
oferite. Facultatea este o instituţie autonomă care produce şi transmite cunoaşterea în
concordanţă cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice, respectând totodată
standardele în materie de învăţământ stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.
La nivelul Facultăţii de Arhivistică se organizează şi se desfăşoară următoarele
programe de studiu, toate în domeniul fundamental „ Ştiinţe umaniste şi arte”, domeniul
„Istorie”, specializarea „Arhivistică”, astfel:
- un program de studii universitare de licenţă cu durata 3 ani, (180 ECTS),
acreditat de A.R.A.C.I.S. în luna mai 2015 care are cifra maximă de şcolarizare 35
studenţi;
- un program de studii universitare de masterat profesional, cu durata 2 ani (120
ECTS), intitulat Arhivistică contemporană, acreditat de A.R.A.C.I.S. în anul 2008 cu
cifra maximă de şcolarizare 20.
Din totalul celor 19 posturi prevăzute în statul de funcţii al Departamentului
Arhivistică - Istorie din cadrul facultăţii, 6 posturi sunt încadrate cu cadre didactice
titulare (31,57% nivel de ocupare faţă de 37% în 2017).
Facultatea de Arhivistică are prevăzut în statul de funcţii un număr de 26 de
posturi, dintre care 2 sunt funcţii de conducere (1 decan, 1 directori de departament, 17
sunt posturi didactice, iar 7 sunt posturi personal auxiliar. La începutul anului universitar
2017-2018 sunt încadrate un număr de 26 de posturi, din cele 17 functii didactice restul
de 11 fiind vacante.
La nivelul facultății sunt ocupate 1 funcție de decan, 1 funcţie de director de
departament, 1 post de profesor dintr-un total de 4 funcţii, 2 posturi de conferenţiar dintrun total de 4 funcţii,3 posturi de lector dintr-un total de 8 funcţii.
La Facultatea de Arhivistică erau înmatriculaţi un număr de 61 studenţi și au fost
acordate un număr 29 burse sociale și 4 burse de merit (semI) şi 25 burse sociale și 4
burse de merit (sem II).
Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizată atât de către profesorii facultăţii cât
şi de către studenţi. Dintre cei 7 membri ai departamentului, toţi au titlul ştiinţific de
doctor. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în Facultatea de
Arhivistică s-au materializat prin lucrări de specialitate, studii şi articole publicate in
periodicele de profil, enumerate în lista anexată. Obiectivele prioritare sunt de regulă
fixate prin Planul de cercetare ştiinţifică, elaborat pe fiecare an universitar. Preluând însă
direcţiile stabilite pe termen mediu şi lung, aceste obiective sunt: Publicarea de cărţi,
monografii, teze de doctorat, tratate etc. la edituri recunoscute pe plan naţional şi
internaţional, clasificate în categoriile A şi B ale CNCS şi indexate în baze de date
internaţionale; publicarea de studii, articole în reviste de specialitate şi în volumele unor
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conferinţe naţionale şi internaţionale şi iniţierea şi derularea unor proiecte de cercetare
finanţate de autorităţi naţionale şi/sau internaţionale care să implice cadrele didactice ale
facultăţii prin promovarea unor tematici cu caracter interdisciplinar; urmărirea
permanentă a posibilităţilor de colaborare şi participare în reţele naţionale şi
internaţionale, precum şi a surselor de finanţare a cercetării, pe plan intern şi internaţional
în vederea realizării de parteneriate cu universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate şi
participării cadrelor didactice la activităţi de cercetare sau manifestări ştiinţifice de profil;
atragerea unor specialişti reputaţi care să susţină prelegeri/workshop-uri etc.; activităţi de
coordonare de lucrări de licenţă şi disertaţie; activităţi de documentare în vederea
elaborării de lucrări ştiinţifice sau vizând dezvoltarea curriculei prin implementarea unor
noi cursuri. În anul 2018, aceste obiective au fost atinse.
Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de studenţii facultăţii îşi găseşte
reflectarea în următoarele activităţi:
- Conferinţa ştiinţifică anuală a studenţilor cu tema Cunoaşterea istorică si
cercetarea documentelor de arhivă - 26 aprilie 2018 - 5 comunicări susţinute de 4
studente de anul III şi 1 de anul I.
postuniversitare
In cadrul Facultății de Arhivistică funcționează Şcoala Naţională de
Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” care organizează programe de
formare profesională pentru ocupaţia arhivar” (COD COR 441501), în conformitate cu
prevederile Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, ale Legii educaţiei nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei naţionale privind
formarea profesională a adulţilor.
În privinţa stagiilor de practică desfăşurate la nivelul facultăților, apreciem că
acestea s-au înscris în coordonatele corespunzătoare şi în anul universitar 2017-2018.
Stagiile de practică au fost pregătite în timp util prin întocmirea programelor analitice,
precum şi a întregii documentaţii specifice şi înaintarea lor la inspectoratele judeţene,
prelucrarea ordinelor şi dispoziţiilor în materie de practică, efectuarea instructajelor.
Şi în anul universitar 2017-2018, în această materie, concluziile rezultate din
analizele şi evaluările făcute au evidenţiat următoarele:
- este necesară o atitudine mult mai responsabilă a studenţilor faţă de realizarea
obiectivelor de practică;
- aceeaşi atitudine responsabilă trebuie cerută şi cadrelor didactice care îndrumă
studenţii în practică, dar şi o preocupare mai mare a şefilor unităţilor teritoriale faţă de
activitatea studenţilor.
Academiei de Poliţie – din această perspectivă – îi revine ca una din sarcinile
prioritare, necesitatea continuării aplicării măsurilor de actualizare şi armonizare a
programelor analitice, de preocupare pentru ameliorarea şi propunerea de adaptare a
cadrului legislativ în domeniu – la nivel de lege – la specificul activităţii structurilor
operative din M.A.I.
G) CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI
ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ are ca misiune crearea condiţiilor necesare
desfăşurării unei forme flexibile şi competitive de educaţie, ca alternativă la învăţământul
cu frecvenţă pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, formă caracterizată prin
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activităţi didactice programate compact şi periodic şi având o componentă importantă
bazată pe autoinstruirea prin tehnici informaţionale, acest lucru realizându-seîn cooperare
cu Facultăţile Academiei organizatoare de programe de studii
În acest moment în cadrul Centrului funcţionează:
- programul de studii universitare de licenţă „ordine şi siguranţă publică”, forma de
organizare „învăţământul frecvenţă redusă” se adresează agenţilor de poliţie/subofiţerilor
din cadru Ministerului Afacerilor Interne care doresc să devină ofiţeri.
- programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de organizare
“învăţământ la distanţă” se adresează ofiţerilor din cadru Ministerului Afacerilor Interne
care au absolvit alte programe de studii universitare de licenţă şi care doresc să-şi
perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei licenţe în studii juridice,
specializarea “drept”.
1) Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de pregătire
ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire cu studenţii,
pentru desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile practice asistate obligatorii
prevăzute în planurile de învăţământ, constând în seminarii, laboratoare, lucrări practice,
proiecte şi alte activităţi desfăşurate faţă în faţă în cadrul Academiei, precum şi utilizarea
unor mijloace de predare/pregătire specifice învăţământului la distanţă - Platforma eLearning.
2) Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror
componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ
informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare Platforma e-Learning, precum şi desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile asistate
practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, activităţi desfăşurate faţă în faţă
în cadrul Academiei.
În statul de funcţii la nivelul Centrului sunt prevăzute 7 poziţii, din care: 4 ofiţeri
de poliţie, 2 subofiţeri şi 1 personal contractual, în acest moment fiind ocupate 3 poziţii
(2 ofiţeri şi l personal contractual).
H) COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE –
Înfiinţat în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în baza Hotărârii de
Guvern nr. 1239 din 01.10.2008. şi care are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel
naţional şi strategic pentru pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru
formarea continuă a funcţionarilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a altor
categorii de personal din ţară şi străinătate.
CNAI desfășoară cursuri postuniversitare de pregătire şi formare profesională
continuă în domeniile „Afaceri interne” şi „Drepturile omului”. În cadrul colegiului
funcţionează Centrul pentru promovarea drepturilor omului şi studii postuniversitare
Colegiul Național de Afaceri Interne are prevăzut în statul de funcţii un număr de
21 de posturi, dintre care 3 sunt funcţii de conducere, 10 sunt posturi didactice, iar 8 sunt
funcţii de execuţie. La începutul anului universitar 2017-2018 sunt încadrate un număr de
11 de posturi, restul de 10 fiind vacante ( didactice: 8 profesor,1 conferențiar, 1 lector).
Procentual, statul de funcţii este încadrat la un nivel de 50,26%.
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1.2. Realizări în domeniul studiilor universitare de masterat
În Academia de Poliţie, în anul 2018 au funcţionat şi continuă să funcţioneze,
ca urmare a acreditării primite de la M.E.N.C. S, un număr de 17 programe de masterat
profesional, din care: 6 masterate la Facultatea de Poliţie, 7 masterate la Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative, 1 masterat la Facultatea de Poliţie de Frontieră, 1
masterat la Facultatea de Pompieri şi 1 masterat la Facultatea de Arhivistică, 1 masterat la
Departamentul de Studii Doctorale.
În cadrul Facultăţii de Poliţie în sesiunea de admitere septembrie 2018, s¬-a
organizat concurs de admitere la 6 programe de studii universitare de masterat în
domeniul „Ordine publică şi siguranţă naţională”, după cum urmează:
1.
Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională
(120 credite - 4 semestre);
2.
Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale (120 credite – 4
semestre);
3.
Managementul activităţilor informative (120 credite - 4 semestre);
4.
Managementul investigării fraudelor (120 credite - 4 semestre) ;
5.
Poliţie judiciară (120 credite - 4 semestre);
6.
Comunicare socială proactivă a poliţiei (120 credite - 4 semestre).
Sesiunile examenelor de admitere din septembrie 2018 s-au finalizat prin
înmatricularea unui număr de 214. La nivelul programelor de studii de masterat, pe ambii
ani de studiu au fost un număr total de 461 de studenţi masteranzi.
La nivelul Facultatăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative se derulează în
momentul de faţă un număr de 7 programe de studii universitare de masterat:
1.
Ştiinţe penale (90 de credite, 3 semestre)
2.
Cercetări criminalistice aplicate (120 credite, 4 semestre);
3.
Drept Administrativ (120 credite, 4 semestre);
4.
Dreptul Afacerilor (120 credite, 4 semestre);
5.
Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine
publică (120 credite, 4 semestre);
6.
Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi (90 de credite, 3
semestre)
7.
Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan (120 credite,
4 semestre)
Au fost înmatriculaţi 430 de studenţi masteranzi, 262 în anul I şi 168 în anul
II. Cele 7 programe de studii aflate în derulare, se derulează în cadrul facultăţii în două
formate, 5 dintre acestea având durata de 4 semestre şi 2 dintre acestea - Programul
,,Ştiinţe penale” și ,,Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi” - având durata de
3 semestre.
La Facultatea de Poliţie de Frontieră, în anul 2018 s-a desfăşurat masteratul
Managementul operaţional la frontiera externă Schengen, cu durata de 2 ani (120
CST), care funcţionează şi se va desfăşura şi pe parcursul anului 2018, în baza
prevederilor O.U.G. nr. 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006, a Metodologiei de
evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a
A.R.A.C.I.S. aprobată prin H.G. 1418 / 2006, Raportului de validare a Consiliului
A.R.A.C.I.S. din 17.03.2011 şi a Regulamentului privind organizarea cursurilor de
masterat în Academia de Poliţie aprobat de Senatul Academiei.
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Acest program de masterat respectă prevederile Filosofiei Educaţionale de la
Bologna, adaptate domeniului Educaţiei şi Instruirii Vocaţionale, conform Declaraţiei de
la Copenhaga a miniştrilor europeni ai educaţiei şi a Comisiei Europene, în spiritul
Concepţiei de formare a personalului M.A.I. în domeniul Schengen, a standardelor
Curriculum-ului Comun elaborat de Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării
Operaţionale la Frontierele Externe (Frontex) referitor la pregătirea continuă a poliţiştilor
de frontieră din Europa.
Masteratul funcţionează pe două serii: 2017-2019 (45 studenţi cursanţi, 2
masteranzi exmatriculaţi), seria 2016-2018 (31 de absolvenţi).
La Facultatea de Pompieri, pe parcursul anului s-au desfăşurat cursurile la
masteratul „Managementul situaţiilor de urgenţă” seriile 2016-2018 şi 2017-2019, în
conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii
universitare de masterat în Academia de Poliţie.
În luna februarie 2018 au susţinut lucrările de disertaţie un număr de 45 masteranzi
ai cursului de masterat Managementul situaţiilor de urgenţă, din 52 de masteranzi care au
parcurs programul de studii universitare de masterat finalizând studiile un număr de 45 de
masteranzi din seria 2016-2018. Un număr de 7 masteranzi nu s-au prezentat pentru
susţinerea lucrării de disertaţie.
De asemenea în această sesiune au susţinut lucrarea de finalizare a studiilor de
masterat doi masteranzi din seriile anterioare, care astfel au absolvit cursul.
În luna septembrie 2018 s-a organizat concursul de admitere la masteratul
„Managementul situaţiilor de urgenţă” şi ”Ingineria securităţii la incendiu” pentru
seria 2018-2020, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 20182019, numărul de locuri scoase la concurs a fost de 50, dintre care 5 bugetate şi 45 cu
taxă.
În urma susţinerii examenului de admitere au fost înmatriculaţi un număr de 34 de
masteranzi declaraţi admişi, dintre care 5 pe locurile bugetate, la programul de studii
universitare de masterat Managementul Situaţiilor de Urgenţă.
La Facultatea de Arhivistică, au absolvit 20 studenţi masteranzi ai seriei 20172018, de la programul de studii de masterat Arhivistică contemporană.
În urma exmatriculării unui masterand (Cruceru) în semestrul al II-lea al anului
universitar 2017-2018, pe motiv de neplată şi neprezentare la activităţile prevăzute prin
planul de învăţământ, şi a retragerii unei masterande din motive personale (Bercaru) la
sfârsitul anului universitar s-au înscris la examenul de disertaţie 20 de absolvenţi, toţi
promovând examenul.
La Departamentul de Studii Doctorale se desfăşoară programul de masterat
„Cercetări fundamentale în domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale”. În
cursul lunii septembrie a anului 2018 nu a avut loc examenul de admitere la acest
program. De menţionat că acest masterat este acreditat în domeniul OPSN de către
ARACIS şi se desfăşoară începând cu anul universitar 2014-2015.
De menţionat este faptul că, la iniţiativa Academiei, structurile ministerului au
transmis propuneri pentru teme de disertaţie, în funcţie de necesităţile situaţiei
operative, care au fost repartizate masteranzilor încă de la începutul cursurilor, respectând
specificul locului de muncă al fiecăruia, acestea fiind incluse în programele de cercetare.
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În anul universitar 2017-2018 Academia de Poliție a participat la organizarea
modulului V (”Aspecte operative privind cooperarea polițienească internațională”)
al programului universitar de masterat organizat de către Agenția Uniunii Europene
pentru formare în materie de aplicare a legii (European Joint Master Programme).
Pentru anul următor ne propunem o abordare mult mai profundă şi serioasă asupra
programelor de pregătire masterală.
La toate facultăţile s-a desfăşurat o susţinută activitate de recalibrare şi
reconfigurare a programelor de master pentru nevoile instituţionale ale M.A.I., a acelor
programe bine şi foarte bine cotate şi apreciate şi, pe cale de consecinţă, atractive pentru
solicitanţi. Conţinutul didactic, academic al acestora, calitatea deosebită şi înalta ţinută
ştiinţifică a lectorilor, precum şi alegerea celei mai eficiente modalităţi de organizare şi
desfăşurare a programelor de masterat sunt – credem noi – cei mai importanţi factori care
pot duce la eficientizarea deplină a studiilor masterale.
1.3. Realizări în domeniul studiilor universitare de doctorat
Cel de-al treilea palier didactic al studiilor universitare din Academia de Poliţie
este reprezentat de cel al studiilor universitare de doctorat. La nivelul instituţiei noastre
au funcţionat şi funcţionează două Şcoli doctorale: „Ordine publică şi siguranţă
naţională”, unde îşi desfăşoară activitatea 16 conducători de doctorat, şi „Drept” – 6
conducători de doctorat.
În perioada analizată au fost susţinute public 27 de teze de doctorat (23 „OPSN” şi
4 „Drept”), fiind confirmaţi de către C.N.A.T.D.C.U. pe parcursul aceluiaşi an 31
doctoranzi (27 „OPSN” şi 4 „Drept”).
La 1 octombrie 2018 în evidenţe sunt 197 de studenţi doctoranzi, dintre care 134 în
domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi 63 în domeniul Drept, iar la nivelul
aceluiaşi an au fost exmatriculaţi 25 de studenţi doctoranzi după cum urmează: 22 de
doctoranzi în domeniul OPSN şi 3 în domeniul Drept.
În data de 14 iunie 2018, a avut loc Conferința internațională, ediţia a VII-a, cu
titlul „ Noi provocări la adresa securităţii interne în Uniunea Europeană”, la care au
participat şi susţinut articole un număr de 76 de studenţi doctoranzi, atât din domeniul
Drept, cât şi din domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
A fost editat pe suport CD volumul conferinţei, în care au fost publicate 110
articole, dintre care 23 de articole ale studenţilor doctoranzi în domeniul Drept şi 87
articole ale studenţilor doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
De asemenea, în data de 23 aprilie 2018, a fost semnat contractul de achiziţie a
abonamentului la serviciul electronic antiplagiat, cu valabilitate de 1 an de zile. În
cadrul acestui program de verificare electronică sunt analizate toate tezele de doctorat
care urmează a fi susţinute public, raportul generat (care conţine coeficienţii de
similitudine) constituind un document obligatoriu din dosarul studentului doctorand
pentru introducerea pe platforma REI a MEN.
Având în vedere dispoziţia Rectorului Academiei de Poliţie şi Hotărârea
Consiliului de Administraţie nr. 40/2018, s-a aprobat propunerea de sesizare a Comisiei
de Etică din cadrul Academiei de Poliţie, cu privire la modul cum au fost respectate
standardele de etică profesională la elaborarea tezelor de doctorat, în cazul în care se va
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constata depăşirea pragurilor de alertă de 30% pentru coeficientul 1 de similitudini,
respectiv 10% pentru coeficientul 2 de similitudini.
Dintre tezele care au fost găsite în format word, au fost supuse verificării un număr
de 149 de teze de doctorat.
Pentru un număr de 94 de teze verificate, coeficienţii de similitudini se încadrează
în limitele pragurilor de alertă indicate în hotărârea Consiliului de Administraţie.
Pentru un număr de 55 de teze verificate, coeficienţii de similitudini depăşesc
pragul de alertă.
De asemenea, pentru persoanele ale căror CD - uri nu au fost identificate, au fost
întocmite 54 de comunicări, conţinând solicitarea de predare a tezelor de doctorat în
format word; dintre acestea au fost predate în formatul cerut (word), un număr de 10 teze
de doctorat.
Este de subliniat faptul că, ulterior, pragurile de alertă aprobate de Senatul
Universitar (odată cu aprobarea Metodologiei privind analiza de similitudini) au fost
stabilite la 25% pentru coeficientul 1 de similitudini, respectiv 5% pentru coeficientul 2
de similitudini.
1.4. Realizări în domeniul studiilor postuniversitare şi a altor forme de pregătire
Pe lângă programele de pregătire recomandate de Convenţia de la Bologna –
licenţă, masterat, doctorat – şi cuprinse ca sarcini specifice în prevederi legale – pentru a
răspunde nevoilor ministerului, altor instituţii ale statului, dar şi societăţii civile,
Academia de Poliţie organizează, într-un cadru instituţional adecvat, şi cursuri de
pregătire postuniversitară, de formare şi dezvoltare continuă în domeniile „Afaceri
interne”, „Drepturile omului” şi „Arhivistică”.
a) În domeniul afacerilor interne, cursurile postuniversitare de specializare sunt
organizate de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne, a cărui organizare şi
funcţionare este reglementată prin hotărâre de guvern şi respectiv Ordin de ministru al
M.A.I.
Datorită dezvoltării instituţionale şi ca urmare a aprecierii internaţionale, încă din
2012 CNAI a devenit membru al reţelei instituţiilor de învăţământ CESA (Colegiul
European de Securitate şi Apărare de pe lângă Consiliul Uniunii Europene).
În anul 2018 s-au desfăşurat un număr de 2 cursuri postuniversitare, dintre care 1
curs naţional şi 1 curs internaţional. La acestea au fost înscrişi, în total, 139 de cursanţi,
doar 127 au absolvit.
Curs naţional - curs management strategic de nivel III:
În perioada martie - iulie 2018, s-a desfăşurat cursul postuniversitar
„Managementul Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor
manageriale de nivel III - managerial strategic, în cadrul căruia au fost înmatriculaţi un
număr de 66 de cursanţi, proveniţii din înstituţii ale sistemului de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, structurilor administraţiei de stat şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Cursul formează competenţe profesionale manageriale într-un sistem interactiv de
organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ şi care are ca obiective dobândirea
cunoştinţelor generale în domeniul afacerilor interne la nivel naţional şi european,
dezvoltarea capacităţii de gestionare a problematicii afacerilor interne în sfera de
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activitate a cursanţilor, dezvoltarea unui management performant în sfera afacerilor
interne, pe plan naţional şi european.
Cursul Managementul Strategic al Afacerilor Interne Seria martie-iulie 2018
(6 luni)
Cursanţi = 66
Nu au absolvit - 7
Absolvenţi – 59
Curs internaţional:
În perioada 25-29.06.2018, Colegiul Naţional de Afaceri Interne a organizat şi
desfăşurat în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi Apărare (European
Security and Defence College, ESDC), la Brussels, CSDP Orientation Course (Cursul
de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE).
Cursul se desfăşoară anual, în baza Hotărârii Consiliului ESDC din 14.04.2012
(privind includerea Colegiului Naţional de Afaceri Interne ca partener în reţeaua proprie
alcătuită din instituţii similare din UE). Au fost desfăşurate şase cursuri, trei la Bruxelles
(2012, 2014, 2016) şi trei la Bucureşti (2013, 2015, 2017), activitatea fiind apreciată
pozitiv atât de către partenerii noştri cât şi de către cursanţi.
Importanţa aportului CNAI este subliniată şi de faptul că este singura instituţie din
reţeaua ESDC cu expertiză în domeniul afacerilor interne la nivelul UE (home affairs concept dezvoltat de Comisia Europeană).
La acest curs au participat un număr de 75 de persoane (18 cursanţi români şi 58
cursanţi străini ) proveniţi din statele membre ale UE, instituţii europene, NATO şi state
terţe incluse în Politica de Vecinătate a UE (Turcia, Norvegia,) şi au absolvit un număr
de 70 de cursanţi.
Cursul s-a focusat pe aspectele particulare ce leagă securitatea externă şi internă în
UE şi a pus accent pe actorilor din domeniul securităţii externe şi interne, ca elemente
esenţiale ale unei abordări europene comprehensive.
b) Cursurile postuniversitare pentru promovarea drepturilor omului au fost
concepute şi desfăşurare de către Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului,
centru înfiinţat în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene.
În anul universitar 2017-2018 au fost înscrişi la cursul postuniversitar ”Drepturile
Omului în structurile de ordine şi siguranţă publică” 30 cursanţi şi au absolvit 24 cursanţi;
În perioada 05-08.03.2018, la Sala Senatului, CPDOSP a organizat, împreună cu
Facultatea de Poliţie de Frontieră, cursul de pregătire de scurtă durată
„FUNDAMENTAL RIGHTS -Training for border guards ”, sub directa coordonare a
Frontex, implementat de Unitatea de Pregătire a Frontex, la care au participat 18 cadre
din cadrul Poliţiei de Frontieră Române şi 5 cadre ale Academiei de Poliţie;
La solicitarea DGMRU, în perioada 02-04.07.2018, CPDOSP a asigurat, împreună
cu Institutul de Ordine şi Siguranţă Publică, organizarea stagiului de pregătire
„Drepturile omului - infracţiuni motivate de ură”, ce a avut rolul de a pregăti
personalul IGPR în domeniul drepturilor omului, prin abordarea infracţiunilor motivate
de ură;
c) Cursurile de formare continuă a arhivarilor şi arhiviştilor au fost administrate
de către Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” din
cadrul Facultăţii de Arhivistică. În temeiul prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare şi a actelor normative privind organizarea şi
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funcţionarea Şcolii Naţionale de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian
SacerdoţeanU", în anul 2018, s-a derulat Programul de formare profesionalăperfecţionare pentru ocupaţia „arhivar ” (cod COR 441501), destinat persoanelor care
fie ocupă funcţia de arhivar/îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei
organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele sau să-şi perfecţioneze pregătirea
profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub
îndrumarea formatorilor în domeniu. Acest curs a fost organizat pe grupe de cursanţi,
participând 23 de persoane.
1.5. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi implementarea proiectelor
Activitatea de cercetare ştiinţifică – în afara proiectelor de cercetare finanţate din
fonduri naţionale şi internaţionale – trebuie raportată şi în ceea ce priveşte participarea
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a cadrelor didactice din Academia de Poliţie la
manifestări cultural – ştiinţifice, organizate în ţară şi în afara ei, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, activitatea de elaborare a cursurilor universitare, studii şi articole publicate în
reviste de specialitate.
Din acest punct de vedere, dintre cele mai semnificative activităţi relevăm
următoarele:

Continuarea publicării de studii de specialitate în revistele editate în cadrul
Academiei:
Pro Patria Lex;
Revista de investigare a criminalităţii;
Forum criminalistic;
International Journal of Criminal Investigation;
Securitatea informaţiilor în mediul virtual;
Journal of Criminal Investigation, reviste indexate în baze de date internaţionale,
care au fost puse la dispoziţia structurilor operative şi a cursanţilor Academiei.

Asigurarea – şi în anul analizat – a cursurilor universitare (de licenţă şi parţial
de masterat) pentru toate disciplinele prevăzute în Planurile de învăţământ, la toate
facultăţile;

Participarea studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice la Sesiunile de
comunicări ştiinţifice desfăşurate la nivelul şi în cadrul Academiei de Poliţie:
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor „Învăţământ universitar bazat pe
cunoaştere”;
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Şcolilor doctorale din Academie;
Simpozionul ştiinţific cu tema „Jandarmeria Română – tradiţii şi perspective”.
„Raporturile între puterile statului în sistemul constituţional românesc – o
evaluare din perspectiva revizuirii Constituţiei” (Universitatea Dimitrie Cantemir).
În ceea ce priveşte componenta sportivă – reprezentarea în competiţiile sportive,
coordonată de către Departamentul de Educație Fizică, anul 2018 a continuat şirul
succeselor obţinute în ultimii ani, subliniind încă o dată valoarea studenților care practică
o ramură sportivă sau alta şi a cadrelor didactice implicate în pregătirea şi participarea
loturilor reprezentative la întrecerile interne sau internaţionale, organizate la nivel
universitar sau la nivelul M.A.I. Rezultate obținute: total medalii – 42, dintre care 24 de
aur, 11 de argint şi 7 de bronz la: Campionate naţionale universitare; Finale M.A.I. și alte
competiţii.
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Serviciul Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare şi Monitorizare Proiecte are ca
atribuţii principale monitorizarea obligaţiilor asumate de Academia de Poliţie în
proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, conform contractelor de finanţare
încheiate şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică, respectiv asigurarea
unei evidenţe centralizate a rezultatelor obţinute prin programe naţionale şi internaţionale
de cercetare, accesate de instituţie.
Prin activităţile realizate în anul 2018, serviciul contribuie alături de alte structuri
ale Academiei de Poliţie la realizarea a două din obiectivele strategice generale asumate
în Planul strategic al instituţiei pentru perioada 2016 - 2020, respectiv:
Realizarea unui sistem de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare integrat, care
să genereze capabilităţi şi capacităţi de cercetare coerente, complementare, competitive şi
eficiente;
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Academiei pentru susţinerea unui
proces educaţional modern şi eficient.
a) Activitatea de monitorizare proiecte
1. În perioada de referinţă, activitatea personalului compartimentului s-a
concentrat, în principal, pe monitorizarea activităţilor specifice de implementare a
proiectelor derulate la nivelul instituţiei, respectarea termenelor stabilite în graficele de
implementare şi elaborarea de documente în cadrul a 3 (trei) proiecte, două finanţate în
cadrul Programului HERCULE III 2014 - 2020 şi unul finanţat prin Planul Naţional de
Cercetare Dezvoltare Inovare 2015 - 2020 (PN III) - Proiecte complexe realizate în
consorţii CDI, în calitate de Autoritate Contractantă, după cum urmează:
- „ Eliminarea fraudelor si prevenirea incompatibilităţilor, un drum sigur
către accesarea cu succes a fondurilor europene - ElFraPI-EU”, proiect finanţat de
Comisia Europeană prin Programul HERCULE III, Acţiunea „Training si Conferinţe”,
având ca beneficiar Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Conform Acordului de Grant nr.786275 încheiat cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, durata de implementare a proiectului a fost de
11 luni, începând cu luna ianuarie 2018, având ca termen de finalizare începutul lunii
decembrie 2018. Toate activităţile planificate în cadrul acestui proiect au fost desfăşurate
conform Graficului aprobat de către Comisia Europeană. Personalul compartimentului sa implicat atât în activitatea de monitorizare a acestui proiect pe toată durata de
implementare, cât şi în asigurarea managementului tehnic necesar pentru derularea
activităţilor. Valoarea totală a proiectului: 43.677,40 euro (din care 34.941,92 euro
reprezintă contribuţia UE).
Proiectul a vizat organizarea a trei sesiuni de Conferinţă având ca obiectiv general
protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acţiuni de conştientizare cu
privire la riscurile de fraudă, corupţie şi alte activităţi ilegale în domeniul accesării
fondurilor europene, la care au participat în calitate de speakeri invitaţi din Austria, Italia
şi Germania, precum şi din cadrul Oficiului European de Lupta Antifraudă, iar la nivel
naţional reprezentanţi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în
prevenirea şi combaterea fraudelor cu fonduri europene, în total un număr de 257 de
participanţi.
Scopul conferinţei a fost acela de a disemina cunoştinţele şi cele mai bune practici
identificate la nivelul instituţiilor specializate în domeniul protejării intereselor financiare
ale Uniunii Europene, pentru informarea studenţilor Academiei de Poliţie, cadrelor
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didactice şi a specialiştilor din cadrul structurilor de profil care utilizează astfel de
fonduri, cu privire la următoarele subiecte principale:
- Îmbunătăţirea şi actualizarea tehnicilor de prevenire, detectare şi investigare a fraudei în
domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii;
- Identificarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor la care sunt expuse interesele financiare ale
Uniunii;
- Creşterea gradului de conştientizare a riscurilor de fraudă, corupţie, incompatibilităţi în
accesarea şi utilizarea fondurilor europene;
- Informarea cu privire la ultimele modificări legislative naţionale şi europene adoptate în
vederea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii.
Pe baza auditului financiar extern, la finalul proiectului au fost verificate toate
cheltuielile, iar concluziile desprinse din Raportul de audit au confirmat faptul că toate
activităţile au fost realizate conform graficului de implementare cu încadrarea în
plafoanele stabilite în bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli neeligibile. Ca
etapă viitoare în finalizarea acestui proiect urmează ca până la finalul lunii ianuarie 2019
să fie transmis Raportul tehnic şi financiar pentru justificarea cheltuielilor efectuate în
proiect.
- „Dezvoltarea capacităţii de prevenire si investigare a situaţiilor de
incompatibilitate si conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene-DeCInCo-UE", proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul
HERCULE III, Acţiunea „Pregătire juridică si Studii", având ca beneficiar Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Conform Acordului de Grant nr.786278 încheiat cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, durata de implementare a proiectului este de
18 luni, începând cu luna ianuarie 2018, având ca termen de finalizare începutul lunii
iulie 2019. Toate activităţile planificate în anul 2018 au fost desfăşurate conform
Graficului aprobat de către Comisia Europeană. Personalul compartimentului s-a implicat
în activitatea de monitorizare a proiectului în anul 2018 şi asigurarea managementului
tehnic necesar pentru derularea activităţilor. Valoarea totală a proiectului: 52.644 euro
(din care 42.115,20 reprezintă contribuţia UE).
Scopul proiectului îl reprezintă identificarea cauzelor care pot genera situaţii de
incompatibilitate şi conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene, transpuse în studii şi dezbateri. Activitatea proiectului este centrată pe
realizarea unui Studiu comparat privind reglementarea conflictului de interese în
legislaţia statelor - Lituania, Grecia, Portugalia şi România şi a unui Ghid practic privind
regulile de evitare a situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese, urmărindu-se
ca rezultat aşteptat, pe de o parte preluarea celor mai bune practici identificate în
legislaţia ţărilor cu cea mai bună absorbţie a fondurilor europene în anul 2018, conform
datelor existente la nivelul Comisiei Europene,
(https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview), iar pe de altă parte instituirea unui
set de reguli ce vizează conduita beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor şi
modul de evitare a unor situaţii ce ar putea să atragă incompatibilitatea şi conflictul de
interese.
Principalele activităţi realizate în cadrul proiectului în anul 2018 fac referire la
organizarea a trei evenimente deosebit de importante de tipul:
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„Masă rotundă privind jurisprudenţa cazurilor de incompatibilitate si conflict de
interese";
„ Dezbatere privind situaţiile de incompatibilitate si conflict de interese ce pot
apărea în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării proiectelor" şi
Seminar internaţional cu titlul „ Sisteme eficiente de prevenţie a fraudei cu fonduri
europene structurale si de investiţie. Aspecte teoretice si practice de evitare a situaţiilor
de incompatibilitate si conflict de interese";
Aceste activități au avut ca invitaţi experţi internaţionali desemnaţi din partea
Autorităţilor cu competenţe în controlul şi prevenirea fraudelor din Lituania, Grecia şi
Portugalia, reprezentanţi din cadrul instituţiilor de forţă cu atribuţii în controlul şi
prevenirea fraudelor la nivel naţional (Autorităţi de Management, Direcţia Naţională
Anticorupţie, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Agenţia
Naţională de Integritate, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Finanţelor
Publice, Ministerul Afacerilor Interne, etc.) şi studenţi ai Academiei de Poliţie.
- „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătăţirea performanţei
la acţiunea focului a elementelor de construcţii si instalaţii în scopul protejării vieţii
în caz de incendiu - Graphene4life”, proiect finanţat prin Planul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III), Program 1. Dezvoltarea
sistemului naţional de CDI, Subprogram 1.2 Performanţă instituţională - Proiecte de
dezvoltare instituţională - Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI),
Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii şi materiale avansate - Competiţia 2017 şi implementat
de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (Coordonator) în parteneriat cu
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj - Napoca şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din Bucureşti (INCDFM).
Conform Contractului de Finanţare pentru Execuţie Proiecte Complexe CDI nr.
38PCCDI/2018 din 02.03.2018, cod de identificare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350,
încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării,
Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), durata de implementare a proiectului este de 30 de
luni, începând cu luna martie 2018, având ca termen de finalizare luna august 2020.
Proiectul vizează în mod exclusiv activitatea de cercetare bazată pe colaborarea dintre
echipele Academiei de Poliţie - Facultatea de Pompieri, cu expertiză în evaluarea
materialelor la acţiunea focului, Universităţii Babeş-Bolyai, cu expertiză în domeniul
obţinerii oxidului de grafen (printr-o metodă brevetată) şi al caracterizării morfostructurale a GO şi a compozitelor carbonice, şi INCDFM, cu expertiză în domeniul
obţinerii şi caracterizării polimerilor şi a compozitelor acestora. Activităţile planificate în
Etapa I aferentă anului 2018 au fost realizate conform Graficului aprobat, fiind validate la
finalul etapei de către UEFISCDI. Personalul compartimentului s-a implicat în activitatea
de monitorizare a proiectului în anul 2018 şi a asigurat sprijinul tehnic necesar în
derularea activităţilor. Valoarea totală a proiectului este de 5.287.500 lei. Principalele
cheltuieli efectuate în Etapa I - anul 2018 se ridică la suma de 387.922,45 lei şi vizează:
cheltuieli de personal - 115.166 lei; cheltuieli logistică - 200.000,67 lei; cheltuieli
indirecte - 63.033,33 lei şi cheltuieli management - 722,45 lei.
Activităţile realizate şi cheltuielile efectuate în Etapa I au fost verificate în luna
decembrie 2018 de un auditor financiar extern, pe baza documentelor justificative
existente la dosarul proiectului. Conform concluziilor desprinse din Raportul de audit,
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toate activităţile au fost realizate cu încadrarea în termenele prevăzute de grafic şi în
plafoanele stabilite de bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli neeligibile.
Proiectul „Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în
activitatea judiciară”, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, deşi a fost finalizat în anul 2013, pe parcursul
anului 2018 au fost furnizate, la solicitare, date şi informaţii pentru clarificarea aspectelor
de natură patrimonială, administrativă şi penală referitoare la implementarea proiectului
sus menţionat, instituţiilor abilitate în domeniu precum Departamentul pentru Luptă
Antifraudă, Direcţia Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională de Integritate, parchete şi
instanţe de judecată.
Important de reţinut este faptul că în anul 2018 au existat pe rolul instanţelor de
judecată două cauze: dosarul nr. 5142/2/2015 în care a fost pronunţată decizia nr.
142/22.01.2016 de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios
Administrativ şi Fiscal, atacată cu recurs de către OI POSDRU - MEN la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi repus pe rol cu termen 14.02.2019 şi dosarul nr. 7952/2/2015 la
Curtea de Apel Bucureşti în care a fost pronunţată suspendarea judecării cauzei până la
soluţionarea definitivă a dosarului de la ICCJ.
Referitor la acelaşi proiect în perioada 10.12.2018 - 14.12.2018 a fost planificată
vizita de verificare la faţa locului din partea Direcţiei Generale Programe Europene
Capital Uman pentru controlul aspectelor semnalate în suspiciunea de neregulă nr.
83964/16.11.2018 în care a fost vizată salarizarea personalului din proiect.
b) Propuneri de proiecte scrise şi depuse pentru finanţare
În anul 2018 au fost depuse un număr de 7 propuneri de proiecte la diferite
organisme europene şi naţionale pentru finanţare, astfel:
1. Proiectul „Analiza cognitivă şi comportamentală multimodală pentru
rezolvarea şi profilarea identităţii criminale - MONITORY", depus în cadrul
Programului Horizon 2020 call - ul Societăţi sigure - Protejarea libertăţii, a
securităţii Europei si a cetăţenilor săi, pe baza unui parteneriat extins format din 19
parteneri internaţionali (trei poliţii naţionale din Israel, România şi Grecia, trei
universităţi din Italia, Spania şi Anglia, două academii de poliţie din Slovacia şi
România, două centre de cercetare din Italia şi Spania, iar restul până la 19 - companii
internaţionale/consorţii din UE. Proiectul se circumscrie exclusiv domeniului cercetare
ştiinţifică fiind de nivel strategic cu o durată de 36 de luni. Finanţarea este acordată 100%
din bugetul consolidat al Uniunii Europene prin Programul Horizon 2020, fără
cofinanţare din partea Academiei de Poliţie.
A fost prevăzut un buget total al proiectului de 6.994.075 euro, din care 313.750
euro reprezintă bugetul alocat pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”,
repartizat astfel: 191.100 euro - cheltuieli de personal, 62.750 euro - cheltuieli indirecte,
30.000 euro - cheltuieli de deplasare (întâlniri de lucru şi manifestări ştiinţifice), 30.000
euro - echipamente.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă identificarea automată a fragmentelor
relevante si semnificative ale informaţiilor, colectarea, evaluarea si integrarea datelor
(80% din ciclul inteligenţei), combinând rezultatele criminalistice digitale cu bazele de
date privind criminalitatea si terorismul, prin intermediul unui software nou si
instrumente metodologice bazate pe Intelligence - Led Policing (ILP) în susţinerea
misiunilor.
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Academia de Poliţie şi-a propus să participe în acest proiect în calitate de END user având în responsabilitate activităţi de tipul: monitorizare proiect şi planificare,
analiza scenariilor utilizate, evaluarea impactului de reglementare asupra eticii, vieţii
private şi drepturilor omului, proiectarea cazurilor demonstrative şi validarea planului,
gestionarea riscurilor de securitate şi confidenţialitate, politica şi cadrul de reglementare
pentru supraveghere şi analiză electronică, definirea modului de gestionare şi custodie,
identificarea modelelor de formare şi elaborarea ghidurilor de implementare, crearea şi
aplicarea studiilor de caz, evaluarea şi validarea studiilor de caz, utilizarea website-ului
proiectului, diseminarea rezultatelor, participarea la evenimente, participarea la
workshop-uri şi conferinţe, participarea la elaborarea Raportului final.
Comisia Europeană va finaliza activitatea de evaluare în luna februarie 2019,
rezultatul urmând a fi comunicat instituţiei noastre.
2. Proiectul predefinit cu titlul „îmbunătăţirea sistemului de azil si migraţie”
depus în cadrul Programului „Azil si Migraţie” - Mecanismul Financiar Norvegian
2014 - 2020, domeniul de program 18: Sisteme naţionale de gestionare a azilului si
migraţiei, inclusiv returnarea voluntară, servicii pentru a ajuta solicitanţii de azil să îsi
exercite drepturile fundamentale şi realizat pe baza unui parteneriat având ca promotor
Inspectoratul General pentru Imigrări, Academia de Poliţie fiind cooptată în calitate de
Partener, cu responsabilităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor profesionale ale
personalului şi îmbunătăţirea fenomenului migraţionist prin activităţi de cercetare.
Bugetul total al proiectului este de 5 milioane euro, din care aproximativ 200.000 de euro
îi revin Academiei de Poliţie (122.000 euro - cheltuieli directe, 78.000 euro - mobilier şi
echipamente). Durata de implementare a proiectului este de 60 de luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea sistemului de azil şi
migraţie în România, concentrându-se pe îmbunătăţirea condiţiilor pentru solicitanţii de
azil cei mai vulnerabili, îmbunătăţirea calităţii în ceea ce priveşte facilităţile de primire şi
tratarea cazurilor, asigurarea capacităţii necesare pentru gestionarea situaţiilor de criză.
La realizarea proiectului participă cadre didactice din cadrul Facultăţii de Poliţie de
Frontieră pentru implementarea următoarelor componente:
Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului IGI/IGPF/IGPR/ANITP
prin schimb de experienţă, training specific în vederea gestionării eficiente a fenomenului
imigraţiei în contextul actual;
Facilitarea procesului de gestionare a imigraţiei în România prin activităţi de
cercetare, informare a actorilor naţionali si cooperare la nivel regional.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier şi echipamente a
două laboratoare din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi training de specialitate în
domeniul „Azil si migraţie”, pentru studenţii Academiei de Poliţie.
Elaborarea documentelor subsecvente proiectului si semnarea Contractului de
finanţare se va realiza la începutul anului 2019.
3. Proiectul predefinit cu titlul „ Combaterea crimelor provocate de ură si a
extremismului violent, în special împotriva populaţiei rome si creşterea calităţii
serviciului de poliţie", depus în cadrul Programului „ Afaceri Interne ” - Mecanismul
Financiar Norvegian 2014 - 2020, domeniul de program 20: Cooperarea internaţională în
domeniul poliţiei si combaterea criminalităţii şi realizat pe baza unui parteneriat având ca
promotor Inspectoratul General al Poliţiei Române, Academia de Poliţie fiind cooptată în
calitate de Partener, cu responsabilităţi ce vizează dezvoltarea competenţelor profesionale
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ale personalului. Bugetul total al proiectului este de 8 milioane euro, din care aproximativ
346.950 euro îi revin Academiei de Poliţie (98.000 euro - cheltuieli de personal, 144.800
euro - deplasări, 68.150 euro - mobilier şi echipamente, 36.000 euro - servicii). Durata de
implementare a proiectului este de 48 de luni.
Proiectul abordează principalele probleme identificate în structura socială
referitoare la efectul negativ generat de crimele provocate de ură şi a extremismului
violent, mai ales împotriva romilor, cooperarea insuficientă dintre autorităţile naţionale
de aplicare a legii şi organizaţiile neguvernamentale şi grupurile vulnerabile, egalitatea de
şanse, precum şi preocupările cetăţenilor faţă de calitatea serviciului de poliţie şi cererile
acestora de mai multă transparenţă şi responsabilitate. Proiectul propune un larg
parteneriat între agenţiile de aplicare a legii, universităţi, institute de cercetare, massmedia şi organizaţii neguvernamentale dedicate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Mai mult,
cu sprijinul organizaţiilor internaţionale - Consiliul Europei (partener în proiect) şi al
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (furnizor de expertiză) şi a
centrelor străine de instruire - Colegiul Universitar de Poliţie din Norvegia vor fi testate
şi transferate în România cele mai bune practici şi experienţe internaţionale similare
privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor provocate de ură. Obiectivul principal al
proiectului este de a spori capacităţile naţionale de prevenire, detectare şi investigare a
infracţiunilor provocate de ură şi de a spori calitatea şi responsabilitatea serviciului de
poliţie. Prin activităţile propuse, proiectul contribuie la îmbunătăţirea situaţiei specifice
populaţiei de etnie romă.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier şi echipamente a
unui laborator în cadrul Facultăţii de Poliţie şi training de specialitate în domeniul
„Policing and Hate crimes”, pentru studenţii Academiei de Poliţie.
Elaborarea documentelor subsecvente proiectului si semnarea Contractului de
finanţare se va realiza la începutul anului 2019.
4. Proiectul cu titlul „Sistem portabil, modular, inteligent de comandă,
coordonare si control a misiunilor în situaţii de urgenţă - SPICCC", depus în cadrul
Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară „CDI în sprijinul
competitivităţii economice si dezvoltării afacerilor”, pe baza unui parteneriat compus din
partenerul principal pe S.C. HOLISUN S.R.L., Academia de Poliţie - Facultatea de
Pompieri, în calitate de partener, alături de Universitatea Transilvania din Braşov.
Bugetul total al proiectului este de 9.439.676 lei, repartizaţi astfel: S.C. HOLISUN S.R.L.
- 7.436.418 lei; Academia de Poliţie - Facultatea de Pompieri - 1.034.773 lei;
Universitatea Transilvania din Braşov - 968.485 lei. Proiectul se circumscrie exclusiv
domeniului de cercetare ştiinţifică, fără a fi solicitată cofinanţare, iar participarea la
propunerea de proiect aduce un plus de valoare în ceea ce priveşte misiunea Academiei
de Poliţie de a asigura, printre altele, premisele pentru efectuarea cercetării ştiinţifice în
domeniile pentru care este abilitată, precum şi promovarea colaborării în plan ştiinţific,
multidisciplinar, cu parteneri din ţară şi/sau străinătate.
Obiectivul general al proiectului constă în inovarea serviciilor de comunicare
augmentată, utilizând dispozitive portabile (mobile) prin introducerea în producţie a
rezultatelor cercetării, care să contribuie la creşterea gradului de siguranţă şi dezvoltare a
capacităţii de intervenţie de răspuns pentru protejarea populaţiei civile pe timpul
producerii unor situaţii de urgenţă.
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Rezultatele proiectului conduc la eficientizarea şi modernizarea procesului de
învăţământ la nivelul Academiei de Poliţie - Facultatea de Pompieri, prin dezvoltarea
bazei materiale didactice cu rol important în procesul de învăţământ orientat către
problematica situaţiilor de urgenţă, asigurând un sistem alcătuit din următoarele
modulele: modul de transport - autospeciala de primă intervenţie şi comandă; modul de
comandă, coordonare şi control (dotat şi cu un sistem de achiziţie date pe SSD de mare
capacitate); modul echipament de intervenţie individual -inteligent şi modul de
recunoaştere aeriană. Proiectul este încărcat în sistemul electronic MySmis şi se află în
etapa de evaluare tehnico - financiară.
5. Proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituţionale privind etica,
integritatea si anticorupţia în sistemul de educaţie", depus în cadrul Programului
Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară „Administraţie publică si sistem
judiciar accesibile si transparente ”, Operaţiunea - Creşterea transparenţei, eticii şi
integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, CP11/2018-Sprijinirea unor
măsuri din SNA la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, pe baza unei oferte
publice lansată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Solicitant şi
Academia de Poliţie, în calitate de membru alături de Asociaţia pentru implementarea
democraţiei. Bugetul total al proiectului este de 5.869.342,15 lei din care 644.999,60 lei
reprezintă bugetul alocat pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, repartizat
astfel: 541.695,59 lei finanţare nerambursabilă, iar 103.304,01 lei cofinanţare.
Scopul proiectului îl reprezintă cresterea capacitatii institutionale a M.E.N. de
aplicare a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etică, integritate şi
anticorupţie la nivelul activităţii sale manageriale şi administrative, în concordanţă cu
SCAP.
Obiectivul general al proiectului vizează implementarea unui cadru procedural
unitar pentru asigurarea eticii, integrităţii şi conduitei anticorupţie în activitatea
personalului cu funcţii de conducere şi execuţie la nivelul M.E.N. şi cu funcţii
manageriale la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar, astfel proiectul se
încadrează în realizarea şi îndeplinirea obiectivelor specifice axei prioritare 2 din
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
Proiectul este încărcat în sistemul electronic MySmis şi se află în etapa de evaluare
tehnico - financiară.
6. Proiectul cu titlul „Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii
educaţionale din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" - condiţie esenţială în
specializarea academică a viitorilor poliţişti", depus de Academia de Poliţie în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, si
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe si învăţare pe
tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie si formare, Obiectivul
specific 10.3 - Creşterea relevanţei învăţământului tertiar universitar in relaţie cu piaţa
forţei de muncă si sectoarele economice competitive, pentru regiunea de dezvoltare
Bucureşti-Ilfov. Bugetul total al proiectului este de 29.956.846,17 lei care reprezintă şi
valoarea totală a cheltuielilor nerambursabile.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de educaţie al
studenţilor Academiei de Poliţie prin dezvoltarea condiţiilor pentru o pregătire
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profesională de calitate, adaptată nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor
specifice mediului economic.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt OS1: Dezvoltarea infrastructurii
educaţionale a Academiei de Poliţie prin reabilitarea şi modernizarea corpurilor de
clădire C2 (Pavilion Clase Sud), C3 (Pavilion Clase Nord) şi C8 (Dormitoare Corp gardă
- Facultatea de Arhivistică) şi mansardarea corpului de cladire C8 în 48 de luni de la
semnarea contractului de finanţare; respectiv OS2: Creşterea relevanţei actului
educaţional desfăşurat de studenţii Academiei de Poliţie prin dotarea spaţiilor de
învăţământ aferente celor 3 clădiri ce fac obiectul proiectului în 48 de luni de la semnarea
contractului de finanţare. Proiectul este încărcat în sistemul electronic MySmis şi se află
în etapa de evaluare tehnico - financiară.
7. Proiectul cu titlul „Reabilitarea, modernizarea si anveloparea termică a
infrastructurii - sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în
Academia de Poliţie,,Alexandru Ioan Cuza ", depus de Academia de Poliţie în cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritare 3 - Sprijinirea eficienţei
energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea B - Clădiri Publice, pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti- Ilfov. Bugetul
total al proiectului este de 29.955.038,34 lei din care 27.377.430,51 lei reprezintă total
cheltuieli eligibile proiect, iar restul de 2.577.607,83 lei cheltuieli neeligibile. Din totalul
de 27.377.430,51 lei cheltuieli eligibile proiect 21.901.944,41 lei reprezintă cheltuieli
neranbusabile (80%), iar restul de 5.475.486,10 lei reprezintă contribuţia proprie (20%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice şi
gestionarea eficientă a energiei la imobilele Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”
prin reabilitare termică şi modernizarea instalaţiilor aferente obiectivului. Obiectivele
specifice ale proiectului sunt OS1: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor C1
(Pavilion Central) şi C5 (Pavilion Dormitoare Nord) prin aducerea în parametrii de
confort specificaţi în normativele în vigoare a instalaţiilor HVAC (de încalzire, ventilaţie
mecanică, climatizare) şi de iluminat şi prin introducerea unor surse locale regenerabile
de energie electrică şi termică în 48 de luni de la semnarea contractului de finanţare;
respectiv OS2: Reducerea cheltuielilor de exploatare şi consumurilor de utilităţi (energie
electrică şi termică, apă potabilă) şi emisiilor de gaze cu efect de seră la cladirile C1 şi C5
prin aplicarea unor măsuri de construire sustenabilă, utilizând materiale performante, fără
emisii de carbon nocive, în 48 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Proiectul
este încărcat în sistemul electronic MySmis şi se află în etapa de evaluare tehnico financiară.
Valoarea totală a propunerilor de proiecte scrise şi depuse pentru obţinerea
finanţării în anul 2018 depăşeşte 14 milioane de euro, din care aproximativ 13 milioane
de euro reprezintă investiţii în dezvoltarea infrastructurii educaţionale.
Ca obiective şi priorităţi pentru anul universitar următor, Academia de Poliţie îşi
propune obţinerea de finanţare pentru următoarele obiective:
- Dezvoltarea unei platforme educaţionale on-line destinată studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
- Modernizarea şi dezvoltarea Academiei de Poliţie pentru asigurarea unui
învăţământ superior, conform standardelor europene (modernizarea spaţiilor de cazare,
bază sportivă, bloc alimentar, reabilitarea termică a clădirilor);
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- Reorganizarea şi îmbunătăţirea sistemului de desfăşurare a activităţilor de
practică a studenţilor Academiei de Poliţie la cerinţele beneficiarilor din M.A.I.
1.6. Cooperarea intra şi interinstituţională
Din punct de vedere al cooperării intra şi interinstituţionale, la nivelul facultăţilor
Academiei, procesul de învăţământ s-a desfăşurat având în vedere următoarele aspecte:

planurile de învăţământ, elaborate la nivelul facultăţilor, au fost avizate de
inspectoratele generale şi M.E.N. şi aprobate de M.A.I.;

elaborarea şi actualizarea programelor analitice pentru disciplinele de
specialitate prevăzute în planurile de învăţământ, precum şi a programelor pentru
practica studenţilor în unităţile operative s-a realizat după o temeinică documentare şi
în colaborare cu beneficiarii determinanţi (inspectoratele generale, Arhivele Naţionale,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, D.G.P.I. şi S.P.P.);

au fost invitaţi şi au participat la prelegeri şi lucrări practice ofiţeri specialişti
recomandaţi de către structurile de conducere din inspectoratele generale, respectiv
Arhivele Naţionale şi A.N.P., aceştia contribuind prin experienţa profesională personală
la pregătirea studenţilor şi dezvoltarea abilităţilor practice.
Nu este lipsită de importanţă, dimpotrivă, colaborarea instituţională pe care
Academia a avut-o în anul universitar 2017-2018 în primul rând cu direcţiile şi direcţiile
generale din aparatul central al M.A.I. şi M.E.N.
În egală măsură, evidenţiem colaborarea, în realizarea procesului de pregătire a
viitorilor ofiţeri ai M.A.I., ai A.N.P., precum şi a arhiviştilor, cu I.G.P.R., I.G.P.F.,
I.G.J.R., I.G.S.U., Arhivele Naţionale, A.N.P., Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti (Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor).
Un loc aparte în cadrul cooperării / colaborării instituţionale l-a ocupat relaţia pe
care am avut-o cu structuri din M.E.N. (Direcţia Generală pentru Învăţământ Superior –
cu precădere).
Interinstituţional, în anul universitar 2017-2018, Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” a dezvoltat şi în viitor va dezvolta relaţii parteneriale cu instituţii similare din
sistemul naţional de apărare, informaţii şi securitate naţională, îndeosebi cu Academia
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” şi Universitatea de Apărare „Carol I”, pe toate
cele 3 niveluri ale studiilor universitare: licenţă, masterat, doctorat.
1.7. Relaţiile internaţionale
Pe linie de cooperare internaţională, activităţile de relaţii internaţionale pe anul
2018 au fost desfăşurate conform Planului de Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene
al Academiei de Poliţie, aprobat de conducerea ministerului. Din totalul de activităţi de
relaţii internaţionale (primiri/deplasări) planificate pentru anul 2018, au fost realizate un
număr de 86 misiuni. Nu întotdeauna misiunile efectuate corespund celor planificate, asta
datorită renunţării uneia sau alteia dintre părţi la colaborarea planificată sau datorită unor
reprogramări pentru o dată ulterioară.
S-a continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi s-a reextins arealul acestora cu:
agenţia FRONTEX, Asociaţia Europeană a Colegiilor de Poliţie - AEPC, Asociaţia
Europeană a Colegiilor Serviciilor de Pompieri EFSCA (European Fire Service Colleges’
Association), Agenţia CEPOL, Colegiul de Poliţie din Norvegia (reactualizat), Şcoala
Naţională Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Lyon - Franţa, Şcoala Superioară de
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Ofiţeri de Pompieri din Polonia, Şcoala de Arhivistică de la Marburg, Şcoala Naţională
Supremă de Ofiţeri de Pompieri din Franţa, Universitatea din Munster (Germania),
Academia de Securitate din Viena şi cu Universitatea Naţională de Apărare din
Budapesta.
Urmare a protocolului încheiat între Colegiul Universitar de Poliţie din Norvegia şi
Academia de Poliţie în luna martie a.c., un număr de 8 studenţi norvegieni, au fost
cuprinşi în stagiul de pregătire, alături de studenţii Academiei.
1.8. Managementul comunicării
Comunicarea organizaţională este ceva mai mult decât o simplă compilare a
tuturor fragmentelor de comunicare interpersonală care are loc între membrii unei
organizaţii, acesta neputând fi explicată doar pe baza principiilor comunicării
interpersonale.
William Scholz a susţinut că „într-o organizaţie, comunicarea trebuie văzută ca un
sistem”. Competenţa comunicaţională înseamnă a stăpâni ştiinţa şi arta de a întreţine
raporturi pozitive cu cei din jur, prin cuvânt şi prin alte mijloace, îndeosebi în probleme
de serviciu, cu scopul clar exprimat de a-i pregăti informaţional şi motivaţional pe
executanţi pentru acţiune şi a-i conduce pe timpul acesteia.
Prin comunicare în domeniul poliţienesc se exercită, de fapt, actul de comandă în
toate componentele sale, de la cunoaşterea realităţii şi, pe această bază, prognozarea ei,
luarea deciziilor, organizarea şi planificarea activităţii pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite. Totodată, prin comunicare se realizează relaţiile cu eşaloanele superioare, cu
cele subordonate, cu cele de pe acelaşi palier ierarhic, cu instituţiile din afara M.A.I., cu
mass-media.
Manager al comunicării, purtătorul de cuvânt al Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”, şeful Biroului Relaţii Publice şi Cooperare Interuniversitară împreuna cu
personalul din cadrul structurii, se preocupă permanent de îmbunătăţirea transparenţei şi
informării corecte a societăţii civile cu privire la activitatea instituţiei, de perfecţionarea
comunicării interne, de extinderea, diversificarea inter-instituţională, precum şi de
gestionarea imaginii publice a Academiei.
Prin calitatea de „purtător de cuvânt”, prezintă poziţia oficială a instituţiei cu
privire la diferite evenimente, respectiv transmiterea operativă, prin apariţii publice, a
tuturor informaţiilor care au legătură cu situaţiile, cazurile determinate de evenimentele
respective;
- organizează conferinţe sau briefing-uri de presă, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare, având obligaţia ca la finalizarea acestora sa informeze şefii structurilor
care au dispus organizarea unor asemenea evenimente, despre problemele deosebite ce au
rezultat;
- conduce şi coordonează acţiuni de mediatizare a activităţilor specifice prin
intermediul reţelei Internet;
- optimizează relaţiile cu presa scrisă şi audio-vizuală, prin acreditarea anuală a
jurnaliştilor desemnaţi, în scopul promovării imaginii reale a instituţiei şi în conformitate
cu respectarea transparenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001:
- coordonează, din punct de vedere mediatic, activităţile destinate festivităţii de
înaintare în grad a promoţiilor, depunerea Jurământului militar şi depunerea Jurământului
de credinţă, deschiderea anului universitar şi alte activităţi de interes;
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- coordonează activitatea de promovare a imaginii instituţiei prin diverse campanii
în licee şi şcoli.
II. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
2.1. Eficientizarea structurală
În anul 2018, obiectivele Serviciului Management Resurse Umane, propuse în
scopul menţinerii activităţii la un nivel superior de eficienţă şi calitate, au vizat:
asigurarea aplicării şi respectării normelor metodologice, deontologice şi de
bună practică ce operează în domeniile de responsabilitate;
eficientizarea folosirii resurselor şi a timpului repartizat activităţilor
specifice;
îmbunătăţirea climatului de muncă în cadrul colectivului, a motivaţiei, a
comunicării şi relaţionării interpersonale şi asigurarea unui feedback;
corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare iniţială şi
pregătire continuă;
încadrarea posturilor vacante cu personal, în conformitate cu politica de
resurse umane şi în funcţie de necesităţile fiecărei structuri în parte, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
În realizarea acestor obiective, activitatea desfăşurată de personalul Serviciului s-a
desfăşurat în conformitate cu prevederile legale, ale ordinelor şi instrucţiunilor
ministrului afacerilor interne, precum şi în baza planurilor de muncă aprobate de
conducerea Academiei, în conţinutul cărora au fost prevăzute sarcini concrete, termene şi
responsabilităţi, îndeplinirea acestora fiind urmărită permanent şi îmbunătăţită constant.
Gestionarea resurselor umane
Serviciul Management Resurse Umane a acţionat în principal pentru:
Selecţionarea, recrutarea si încadrarea personalului cu atribuții pe linie didactică, prin:
• Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de încadrare a posturilor didactice vacante.
• Coordonarea activităţii de încheiere şi executări in termen a 341 contracte în regim plata
cu ora:
- 51 contracte - pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile de elaborare
a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor în cadrul concursului de admitere la
programul de studii universitare de licenţă - sesiunea 2018;
- 145 contracte şi 35 acte adiţionale - pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor didactice în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, de masterat
şi postuniversitare;
- 22 contracte - pentru angajarea conducătorilor de doctorat;
- 84 contracte - pentru referenţii numiţi în cele 28 de comisii de susţinere publică a
tezelor de doctorat;
- 4 contracte de furnizare activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de examinare a
participanţilor la cursuri de formare profesională (arhivar).
• Participarea la organizarea şi desfăşurarea a 9 proceduri de alegeri pentru structurile şi
funcţiile de conducere academică la nivelul departamentelor şi al facultăţilor, precum şi
pentru ocuparea locurilor eligibile în Senatul Universitar.
Acordarea drepturilor de personal, prin:
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- Acordarea sporului de 15% pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor, aferent
perioadei 1.8.2013 - 31.7.2016 celor 27 de cadre care au câştigat acest drept în instanţă.
- Elaborarea actelor administrative de acordare a drepturilor salariale potrivit familiei
ocupaţionale Învăţământ.
Evidenta studenţilor înmatriculaţi , prin:
• Gestionarea dosarele de personal şi actualizarea la zi a evidenţei şi a schimbărilor
intervenite în situaţia acestora pe întreaga perioadă de la înmatriculare până la absolvire
şi repartiţie pentru un număr de aproximativ 1600 de studenţi din cadrul studiilor de
licenţă, învăţământ cu frecvenţă.
• Luarea măsurilor organizatorice pentru completarea formularului jurământului de
credinţă; pregătirea şi expedierea dosarelor la unităţile unde au fost repartizaţi
absolvenţii.
• Desfăşurarea activităţilor specifice necesare bunei desfăşurări a concursului de admitere
- Sesiunea iulie-august 2018:
primirea, studierea şi gestionarea dosarelor aparţinând candidaţilor la
programele de studii universitare de licenţă - învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă
redusă;
verificarea şi centralizarea datelor candidaţilor în sistemul informaţional,
întocmirea situaţiilor centralizatoare pe facultăţi, specialităţi, unităţi de recrutare şi
punerea acestora la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere;
expedierea la unităţile selectoare a dosarelor candidaţilor şi a situaţiei cu
rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor.
• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice începerii anului universitar
pentru învăţământul cu frecvenţă:
- coordonarea activităţii de completare a angajamentelor încheiate de către studenţii
anului I şi a formularelor jurământului militar;
- primirea de la unităţile selectoare şi verificarea dosarelor pentru candidaţii admişi;
- comunicarea situaţiei militare a candidaţilor admişi la centrele militare teritoriale.
Asistenta psihologică a personalului si studenţilor, pe următoarele paliere:
- cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni
în condiţii de solicitare psihică intensă (instructori de ordine publică);
- pentru supravegherea sănătăţii persoanelor aflate în asistenţă (studenţi);
- pentru fundamentarea diagnosticului medical (cadre şi studenţi);
- la apariţia unor comportamente dezadaptative (studenţi).
Evaluarea psihologică s-a desfăşurat computerizat, pe platforma de testare
psihologică CAS++, în limita a 20 de persoane pe serie.
Totodată, au fost realizate evidenţele nominale şi statistice şi au fost întocmite
documentele de evidenţă a activităţii de evaluare psihologică.
Pe linia asistenţei psihologice profilactice şi a pregătirii psihologice a personalului,
au fost susţinute temele „Factori cognitivi în formarea atitudinilor”, „Comportament şi
atitudini” şi „Teorii ale schimbării atitudinilor sociale”;
În calitate de membru al comisiei de analiză a posturilor, psihologul de unitate a
participat la şedinţele organizate pentru întocmirea sau modificarea/completarea fişelor
de post asociate tuturor posturilor existente.
Asigurarea standardelor de securitate si sănătate în muncă, prin:
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Desfăşurarea activităţilor specifice, bazate în special pe identificarea/evaluarea
riscurilor profesionale, protecţie a sănătăţii personalului unităţii, precum şi informarea
lucrătorilor privind prevenirea evenimentelor negative:
- 624 instructaje introductiv generale pentru studenţii admişi în anul 2018;
- 4 instructaje periodice suplimentare;
- 5 instructaje de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Au fost întocmite şi aduse la cunoştinţa personalului „Planul de Prevenire şi
Protecţie privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă pe anul 2018” ,
„Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii din Academia
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” „Noţiuni de prim ajutor specifice activităţii din
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, „Planul de măsuri pentru prevenirea unor
evenimente negative datorate temperaturilor ridicate, în perioada sezonului estival 2018”
şi „Planul de măsuri pentru prevenirea evenimentelor negative (vânt, viscol, ger, ninsori
abundente) cauzate de condiţiile atmosferice specifice sezonului rece”.
Activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă, desfăşurate în
perioada evaluată au vizat, informarea întregului personal asupra potenţialilor factori de
risc, precum şi crearea unui climat de siguranţă pentru desfăşurarea activităţilor specifice
instituţiei noastre.
2.2. Utilizarea resurselor financiare
Structura Financiar are in stat 19 posturi şi 16 ocupate, atribuţiile prevăzute în
fişele posturilor neocupate fiind distribuite suplimentar personalului încadrat. Toate
posturile de agent prevăzute sunt la nivelul de agent I.
Activitatea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este cuantificată în
cifre prin derularea de fonduri publice, în anul 2018, prin intermediul structurii Financiar,
la nivelul sumei de 60 milioane lei respectiv 13 milioane euro din care 12 milioane euro
din subventii si 1 milion euro din venituri proprii.
Bugetul de venituri şi cheltuieli gestionat de instituţia noastră in anul 2018 a
fost in valoare de 60 mil. Lei, iar principalii indicatori economico financiari calculati
reflecta complexitatea problematicii gestionate la nivelul Academiei.
2.3. Asigurarea resurselor logistice
Administrarea resurselor logistice este asigurată de către Serviciul logistic alcătuit
din Biroul Tehnic, Biroul întreţinerea Patrimoniului Imobiliar, Biroul Cadastru, Investiţii
şi Supraveghere Tehnică, Biroul Norme de Echipare şi Hrănire.
În cursul anului 2018, au fost îndeplinite următoarele sarcini şi misiuni specifice:
 asigurarea nevoilor de transport pentru buna desfăşurare a activităţilor de
învăţământ, precum şi a celorlalte activităţi ordonate (transportul delegaţiilor
participante la sesiunile „Frontex”, cursanţilor de la Colegiul Naţional de Afaceri
Interne, studenţilor la antrenamente şi la parada militară prilejuită de Ziua
Naţională a României, activităţi cultural-artistice şi sportive în diverse localităţi din
ţară);
 adoptarea continuuă a măsurilor de optimizare a transporturilor şi utilizarea
raţională a carburanţilor, lubrifianţilor, materialelor şi pieselor de schimb. În anul
2018 s-au parcurs peste 115.954 km în condiţii de deplină siguranţă, fiind
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înregistrate următoarele consumuri de carburanţi: 11.270 litri benzină şi 17.884
litri motorină. Totodată, în anul 2018 au fost achiziţionate bunuri de resortul auto
în valoare de aproximativ 402.000 lei, astfel încât, printr-o exploatare judicioasă a
autovehiculelor s-a reuşit ca programul de învăţământ şi executare a sarcinilor şi
misiunilor încredinţate să se desfăşoare în condiţii optime.
 asigurarea tehnică cu armament, muniţii, materiale explozive, periculoase, tehnică
specială, mijloace de resortul geniu, chimic, ordine publică şi mijloace fotocriminalistice, asigurarea asistenţei tehnice cu ofiţer şi armurier la trageri în
poligoane şi tabere de instrucţie, precum şi organizarea tragerilor în poligonul
permanent acoperit propriu;
 menţinerea în stare de operativitate a armamentului, muniţiilor, tehnicii speciale şi
celorlalte bunuri materiale de resort şi păstrarea şi depozitarea armamentului,
muniţiilor, elementelor de muniţii, pulberilor, explozivilor şi mijloacelor
pirotehnice în deplină securitate şi în perfectă stare tehnică;
 asigurarea menţinerii capacităţii de funcţionare şi a condiţiilor de rezistenţă,
confort şi aspect estetic a construcţiilor şi instalaţiilor aferente celor 99 clădiri de la
cele 4 imobile pe care le avem în administrare şi asigurarea spaţiilor cu dotările
corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (amfiteatre, clase,
laboratoare), precum şi pentru birourile cadrelor didactice, cadrelor militare şi a
tuturor categoriilor de personal angajat;
 asigurarea utilităţilor vitale pentru funcţionarea Academiei (apă potabilă pentru uz
curent, apă caldă, abur tehnologic, căldură pentru încălzirea spaţiilor, energie
electrică).
 asigurarea caloriilor necesare pentru hrana studenţilor s-a realizat în procent de
peste 80% , în condiţiile în care bugetul alocat a fost de aproximativ 70% din
necesar, stabilindu-se meniuri diversificate;
 asigurarea echipării corespunzătoare a promoţiei 2018 şi a studenţilor din anul I de
studiu şi completarea echipamentului pentru studenţii anilor II, III şi IV, unde a
fost cazul;
Biroul Achiziţii este responsabil pentru aplicarea procedurilor de achiziţionare de
bunuri şi servicii, prin contracte încheiate cu agenţi economici, pe baza fondurilor alocate
de către ordonatorul principal de credite, necesare desfăşurării procesului de învăţământ,
iar Compartimentul Achiziţii pentru Proiecte Europene este responsabil pentru aplicarea
procedurilor de achiziţionare de bunuri şi servicii, cu fonduri derulate prin proiecte
europene necesare desfăşurării procesului de învăţământ din Academie
2.4. Managementul operaţional
Biroul Management Operaţional a avut ca obiective de îndeplinit şi a realizat:
- asigurarea punerii în aplicare a prevederilor documentelor de conducere şi a
planurilor de acţiune necesare aplicării prevederilor ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare
pe linie de mobilizare;
- creşterea capacităţii operaţionale şi alertării, pază şi protecţie instituţională;
- asigurarea desfăşurării măsurilor de acces şi organizare pe timpul desfăşurării
diferitelor evenimente în Academie;
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- asigurarea unei concepţii unitare privind organizarea, controlul şi evaluarea
serviciului de permanenţă şi accesul în Academie.
În cursul anului universitar 2017-2018, personalul Biroului a asigurat îndeplinirea
următoarelor activităţi:
- actualizarea permanentă a Planului creşterii operaţionale al Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” prin exerciţii de alertare;
- planificarea şi executarea unui exerciţiu de alertare cu personalul instituţiei, care a
fost apreciat cu calificativul „Foarte bine”;
- planificarea şi executarea serviciului de permanenţă în condiţii corespunzătoare;
- planificarea şi executarea serviciului de pază şi protecţie la obiectivele din
competenţă la un nivel bun;
- asigurarea accesului persoanelor şi autoturismelor la sediul central şi obiectivele din
competenţă, fără evenimente deosebite;
- planificarea lunară în serviciul de permanenţă şi pază şi protecţie a personalului
Academiei;
- desfăşurarea analizei completării cu resurse umane, după selecţionarea rezerviştilor
şi întocmirea actelor de constatare cu centrele militare de sector;
- actualizarea cererilor de rechiziţii de bunuri şi prestări servicii în interes public;
- actualizarea Tabelei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale
necesare Academiei, ca urmare a modificărilor din Statul de organizare.
2.5. Structura de securitate
Structura de securitate şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în
vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului:
 redactarea şi actualizarea documentelor care reglementează activităţile pe linia
protecţiei informaţiilor clasificate;
 desfăşurarea de instructaje pe linia protecţiei informaţiilor clasificate cu studenţii,
inclusiv cu prilejul plecării în stagiile de practică, cu studenţii responsabili B.D.S.;
 desfăşurarea temelor de pregătire cu cadrele Academiei care sunt autorizate pentru
a avea acces la informaţii clasificate (februarie, aprilie, iunie, septembrie,
octombrie, decembrie);
 desfăşurarea activităţilor specifice pentru autorizarea studenţilor de anul I pentru
accesul la informaţii clasificate din clasa „Secrete de serviciu”, iar pentru studenţii
anului III specializarea „Contrainformaţii” pentru acces la informaţii clasificate din
clasa „Secrete de stat”, nivelul „Secret”;
 revalidarea accesului la informaţii clasificate pentru cadrele cărora le-au expirat
autorizaţiile de acces, a fost ţinută şi actualizată permanent evidenţa autorizaţiilor
de acces la informaţii clasificate;
În conformitate cu prevederile „Planului de control pe linia gestionării informaţiilor
clasificate” au fost desfăşurate următoarele activităţi:
* verificarea modului de respectare a protecţiei informaţiilor clasificate în
sistem INFOSEC (Departamentul de Jandarmi, Departamentul de Poliţie, Departamentul
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de Poliţie de frontieră, pregătire Schengen şi limbi străine şi Departamentul de
criminalistică);
* verificarea modului de înregistrare a suporţilor magnetici în „Registrul de
evidenţă al suporţilor magnetici”;
* verificarea, prin sondaj, a echipamentelor hardware (laptop-urilor, usbstickurilor, harduri externe, alte dispozitive de stocare a datelor) deţinute de către aceştia, atât
pe timpul anului cât şi cu ocazia plecării în stagiul de practică pentru prevenirea
diseminării informaţiilor clasificate. În anul 2013 nu au fost semnalate, identificate şi
cercetate incidente de securitate.

III. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Asigurarea calităţii învăţământului în Academie se realizează în baza Legii
educaţiei naţionale, nr. 1/2011, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, HG
1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a standardelor, a
standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a A.R.A.C.I.S. şi SR EN
ISO 9001:2008 - sisteme de management al calităţii.
Academia de Poliţie are ca prioritate permanentă îmbunătăţirea continuă a calităţii
tuturor serviciilor educaţionale oferite ca instituţie de învăţământ superior din România.
Politica în domeniul calităţii este parte componentă a politicii Academiei de
Poliţie 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.
Sistemul de management al calităţii utilizat de instituţie îndeplineşte şi respectă
normativele, normele şi instrucţiunile în vigoare legate de standardele SR EN ISO
9001:2001 şi SR EN ISO 9001:2008, ale căror cerinţe sunt obligatorii pentru Academie,
precum şi cele ale M.A.I. şi M.E.N.
Sistemul de Management al Calităţii este structurat şi adaptat particularităţilor
Academiei şi se bazează pe derularea procesului continuu, al cărui obiectiv este acela de
a furniza servicii conforme cu necesităţile beneficiarilor noştri.
Aşadar unul dintre elementele cheie ale competitivităţii pentru Academia de
Poliţie îl reprezintă calitatea. Creşterea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor
acestei organizaţii depinde în foarte mare măsură de modul în care se asigură un
management adecvat al calităţii.
Organismele şi comisiile calităţii din Academie au urmărit permanent ca
rezultatele evaluărilor periodice să intre într-un proces de ameliorare continuă, dovedind
astfel şi capacitatea noastră instituţională de a răspunde la schimbări relativ rapide ale
sistemului.
Menţionăm că prin motivare, inovare, creativitate, responsabilitatea profesională a
cadrelor didactice şi a studenţilor, întreaga comunitate academică şi-a adus contribuţia la
îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ din instituţie.
Controlul calităţii a permis identificarea din timp a neconformităţilor şi iniţierea
promptă a acţiunilor corective, asigurându-se astfel menţinerea întregii activităţi în
parametrii de calitate doriţi.
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S-a realizat, de asemenea şi adaptarea acestor politici şi strategii, la nivelul fiecărui
compartiment, cu scopul de a se stimula participarea conştientă a întregului corp
academic şi de cercetare precum şi a studenţilor la îndeplinirea dezideratelor calităţii.
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.
Această politică a avut în vedere următoarele aspecte:
 realizarea unor înalte standarde academice;
 creşterea volumului şi a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică;
 realizarea unui sistem de comunicaţii care să faciliteze performanţa;
 prezenţa unei preocupări permanente pentru crearea unei culturi a calităţii, cu
participarea întregului personal al academiei;
 crearea unui climat instituţional adecvat vieţii academice;
 promovarea unor factori motivaţionali ai resurselor umane;
 realizarea unui proces de perfecţionare continuă a personalului;
 asigurarea promptitudinii serviciilor;
 asigurarea unui sistem eficient de control;
 aplicarea unui management instituţional modern;
 promovarea acţiunilor de cooperare inter-universitară pe plan naţional şi
 internaţional.
În Academia de Poliţie managementul calităţii a avut de asemenea în vedere cele
trei segmente fundamentale specifice oricărei instituţii de învăţământ superior:
 calitatea procesului de învăţământ;
 calitatea cercetării ştiinţifice;
 calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii.
Structura organizatorică a sistemului de management al calităţii din instituţia
noastră are la baza principiul conform căruia, SMC este condus la fiecare nivel al
instituţiei de către managerul nivelului respectiv (academie – rector, facultate – decan,
departamentele – director de departament, etc.)
Principalele elemente ale structurii organizatorice a SMC din Academie sunt:
 Consiliul Calităţii – la nivel Academie;
 Responsabili cu asigurarea calității – la nivel de facultate;
 Serviciu Specializat privind gestionarea problematicii calităţii - la nivel de Academie;
SMC la nivelul Academiei este condus de Rector sau de prorectorul delegat care
stabileşte strategia, politica, obiectivele şi priorităţile în domeniul calităţii, urmăreşte
cunoaşterea şi aplicarea lor în întreaga instituţie, aloca şi verifică utilizarea
corespunzătoare a resurselor aferente SMC.
Prorectorul desemnat cu atribuţiuni privind SMC şi Directorul General
Administrativ, conduc şi răspund de proiectarea, implementarea, menţinerea şi
îmbunătăţirea SMC în sectoarele pentru care sunt responsabili. Ei alocă şi urmăresc
utilizarea resurselor aferente în aceste sectoare.
3.1. Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii (S.A.C.I.M.)
Activitatea S.A.C.I.M., în anul universitar 2017-2018, s-a desfăşurat în acord cu
prevederile legale în vigoare privind managementul calităţii în instituţiile de învăţământ
superior, fiind circumscrisă atingerii de către instituţia noastră a obiectivelor de calitate.
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Principalele responsabilităţi ale Serviciului au fost:
- elaborarea/implementarea politicilor în domeniul asigurării şi evaluării calităţii
educaţiei;
- asigurarea standardelor de calitate prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- elaborarea metodologiilor cu privire la diferitele segmente ale învăţământului
universitar;
- realizarea activităţii de proiectare, planificare, organizare şi derulare a controlului intern
în Academie.
Principalele obiective stabilite la nivelul Serviciului, au fost următoarele:
- evaluarea şi revizuirea documentelor privind asigurarea şi menţinerea standardelor de
calitate conform SN ISO 9001:2008;
- menţinerea sistemului de management al calităţii la nivelul la care a fost recertificat în
anul 2012;
- contribuţia la dezvoltarea instituţională a Academiei;
- menţinerea standardelor de control intern/managerial implementate în Academia de
Poliţie;
- revizuirea, modificarea ori actualizarea, după caz, a regulamentelor şi metodologiilor
adoptate înainte de intrarea în vigoare a noii legi a educaţiei naţionale, precum şi
elaborarea de noi regulamente şi metodologii, necesare bunei desfăşurări a procesului de
învăţământ;
- intensificarea colaborării cu instituţiile de învăţământ superior pe linia asigurării
calităţii învăţământului şi a dezvoltării controlului intern;
- actualizarea Registrului de Riscuri la nivelul Academiei de Poliţie;
- continuarea implementării, în Academie, a proiectului Registrul Matricol Unic.
În vederea atingerii obiectivelor menţionate mai sus, în cursul anului 2013 au fost
planificate şi s-au realizat, de către personalul serviciului, următoarele activităţi
principale:
- elaborarea regulamentelor pentru admitere şi licenţă, a altor regulamente şi
metodologii în domeniul învăţământului, precum şi actualizarea sau revizuirea acestora,
după caz;
- acordarea, permanentă sau la cerere, de consultanţă şi îndrumare către diferite
structuri ale Academiei privind implementarea Standardelor de control intern/managerial,
modalitatea de desfăşurare a controalelor, modalitatea de întocmire a procedurilor de
lucru şi a celor specifice, precum şi a diferitelor regulamente ori metodologii;
- stabilirea obiectivelor, misiunii, direcţiilor de acţiune şi a instrumentelor de lucru ale
managementului Academiei, împreună cu Unitatea de Politici Publice de la nivelul
M.A.I.;
- participarea, alături de alte persoane desemnate de conducerea Academiei, la
activităţile de reprezentare a Academiei cu ocazia unor seminarii, evenimente, întâlniri
ori grupuri de lucru, în limitele mandatului, pe problematici privind asigurarea calităţii în
învăţământ şi a controlul intern managerial;
- întocmirea Programului de dezvoltare a Sistemului de control intern/managerial
şi a Planului de măsuri şi activităţi de dezvoltare şi implementare a controlului intern în
Academia de Poliţie;
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- realizarea activităţii de proiectare, planificare, organizare şi desfăşurare a controlului
intern în Academie, în acord cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946 din 4
iulie 2005, pentru aprobarea Codului controlului intern în instituţiile publice;
- organizarea şi realizarea activităţii de autoevaluare instituţională anuală privind
sistemul de control intern/managerial şi întocmirea Raportului anual asupra sistemului de
control intern managerial;
3.2. Asigurarea calităţii învăţământului
Pe linia asigurării calităţii învăţământului, Academia de Poliţie şi-a propus ca,
prin toate metodele, instrumentele şi planurile de activitate elaborate şi utilizate, să creeze
cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii tuturor
activităţilor desfăşurate, astfel încât în Academie să se desfăşoare un învăţământ de elită,
centrat pe student, care să răspundă standardelor şi exigenţelor cerute de structurile
operative beneficiare.
Măsurile luate pe această linie au vizat:
 respectarea Standardelor de calitate prin elaborarea şi actualizarea regulamentelor şi
metodologiilor care reglementează activitatea de învăţământ;
 sprijinirea activităţii Comisiei de calitate de la nivelul Academiei;
 participarea la întâlnirile organizate la nivel naţional de către ARACIS cu ocazia
prezentării noutăţilor privind calitatea în învăţământul superior românesc şi european,
participarea în grupuri de lucru la stabilirea strategiilor educaţionale, etc.;
 asigurarea asistenţei de specialitate pentru responsabilii de calitate din cadrul
structurilor Academiei, cu ocazia întocmirii/ revizuirii procedurilor de lucru, realizând
totodată şi centralizarea procedurilor la nivel de Academie;
 îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi activităţilor de predare-învăţare, de
îmbunătăţire a instrumentelor de management organizaţional şi am reuşit uniformizarea
documentelor de lucru la nivel instituţional;
 publicitatea activităţilor şi a materialelor care privesc asigurarea calităţii
învăţământului prin întocmirea de situaţii, rapoarte, procese verbale şi alte documente pe
care le-am postat pe site-ul Academiei şi în folder-ul Public;
 parcurgerea procedurile privind auditul de recertificare a sistemului de management al
calităţii la nivelul Academiei, conform ISO 9001:2008, printr-un audit de supraveghere
efectuat în luna septembrie, care s-a finalizat cu acordarea unui nou Certificat pentru
instituţia noastră, care atestă calitatea serviciilor şi a managementului pe care Academia
îl realizează, menţine şi promovează.
În acest sens, s-au revizuit documentele privind Managementul Calităţii şi au
fost actualizate documentele privind asigurarea calităţii educaţiei la nivelul Academiei.
Procedura de audit de supraveghere s-a desfăşurat, conform graficului stabilit, cu
organismul de certificare RINA SIMTEX-OC, organism acreditat RENAR; la finalul
activităţii, Raportul de audit a certificat menţinerea standardelor de calitate la nivel
organizatoric şi managerial;
 întocmirea Raportului anual către ARACIS privind calitatea serviciilor educaţionale
din instituţie, unde au fost propuse noi măsuri de îmbunătăţire a calităţii;
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 elaborarea propriei baze de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale
prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional.
3.3. Controlul intern/managerial
Pe parcursul anului universitar 2017-2018 procesul de organizare şi asigurare a
controlului intern/managerial a avut în vedere implementarea unui sistem eficient de
evaluare a activităţilor desfăşurate în cadrul Academiei, acesta realizându-se prin
parcurgerea mai multor etape, în acord cu Concepţia privind dezvoltarea sistemului de
control intern/managerial în cadrul M.A.I.
Principalele activităţi desfăşurate pe această linie au fost:
 Autoevaluarea stadiului şi a modului de implementare a sistemului de control
intern/managerial prin întocmirea Situaţiei Centralizatoare, a Raportului anual privind
sistemul de control intern şi transmiterea lui către autorităţile competente conform
legislaţiei – activitate în urma căreia a rezultat că în Academia de Poliţie sistemul de
control intern/managerial a fost implementat în proporţie de 100%, instituţia noastră fiind
printre primele din rândul instituţiilor publice din România care au reuşit această
performanţă.
 Îndrumarea tuturor compartimentelor Academiei, prin prezentarea dispoziţiilor
actelor normative specifice, în vederea implementării standardelor de control
intern/managerial.
 Gestionarea evidenţei procedurilor de lucru pentru principalele activităţi care se
desfăşoară în cadrul Academiei – proceduri grupate pe 2 segmente:
- Situaţia procedurilor comune de la nivelul Academiei
- Situaţia procedurilor specifice fiecărei structuri.

IV PERFORMANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Printre punctele pozitive privind asigurarea calităţii în Academia de Poliţie putem
identifica:
 Instituţia dispune de cadre calificate în toate domeniile de studiu şi cercetare care fac
obiectul de activitate, unele cadre au şi o bogată activitate internaţională:
 Deţinerea calificativului de GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT – după evaluarea
ARACIS;
 Facultăţile au trecut cu succes la sistemul curricular cerut de directivele europene;
 Creşterea nivelului de pregătire a studenţilor, confirmată de rezultatele obţinute
ulterior absolvirii;
 Un sistem de management al calităţii performant certificat SR EN ISO 9001:2008 –
de către RINA SIMTEX - CO, organism acreditat RENAR;
 Experienţă vastă în problematică de drept şi ordine şi siguranţă naţională;
 Caracter de unicitate, Academia fiind singura instituţie care asigură pregătirea iniţială
şi continuă pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru alţi
beneficiari specializaţi;
 Excelentă colaborare cu structuri similare naţionale şi internaţionale;
 bună imagine şi relaţie cu mediul academic – universitar;
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 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;
 Dispune de planuri de dezvoltare a resurselor umane proprii, care se aplica în
instituţie şi unor granturi şi contracte de cercetare pe specificul activităţii de personal.
 Bază materială modernă şi complexă.
Pentru realizarea acestor deziderate s-a pus 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, valori care ne vor anima şi în activitatea viitoare.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul universitar 2017-2018 au fost în
principal
1. Creşterea competitivităţii sistemului de formare iniţială şi continuă, prin:
* asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în învăţământul superior de
specialitate;
* îmbunătăţirea ofertei educaţionale;
* dezvoltarea şi eficientizarea cooperării inter-instituţionale.
2. Modernizarea şi dezvoltarea Academiei pentru asigurarea unui învăţământ
superior la standarde europene, prin:
* modernizarea instrumentelor de predare / învăţare;
* compatibilizarea planurilor de învăţământ şi formare profesională cu cele
similare din ţările europene;
* îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie.
ÎNTOCMIT
COMISIA DE CALITATE :
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