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A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
A.1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale
S.A.1.1. Misiune, obiective şi integritate academică
IP.A.1.1.1 Misiune şi obiective
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului
nr.137/1991, este organizată şi funcţionează conform Hotărârii Guvernului nr.294/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie.
Academia asigură formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri,
penitenciare, a arhiviştilor şi a altor specialişti, prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi
doctorat, precum şi pregătirea postuniversitară prin programe postuniversitare şi postdoctorale.
De la înfiinţare, instituţia a făcut obiectul unor multiple schimbări şi reorganizări, fiind
aliniată prevederilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi cerinţelor impuse de Procesul de la Bologna,
fapt certificat inclusiv prin obţinerea calificativului de „Grad de încredere ridicat” în urma evaluării
instituționale, pentru perioada 2015-2020, din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS), acordat instituţiilor de învăţământ superior la nivel naţional.
Principalele atribuţii ale Academiei sunt: a) formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii
universitare de licenţă; b) specializarea şi perfecţionarea pregătirii prin studii universitare de masterat şi
de doctorat; c) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domenii de interes pentru M.A.I., pe bază
de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale; d) organizarea şi desfăşurarea altor
activităţi formative, potrivit prevederilor legale şi necesităţilor M.A.I.; e) dezvoltarea cooperării
universitare cu parteneri români şi străini.
Conducerea Academiei se realizează de către rector, 2 prorectori, directorul general
administrativ, care se aleg sau se numesc în funcţii, conform reglementărilor legale în vigoare.
Structurile de conducere academică sunt: a) Senatul universitar şi Consiliul de administraţie la nivelul Academiei; b) Consiliul pentru studii universitare de doctorat - la nivelul I.O.S.U.D.; c)
Consiliu – la nivel de facultate, şcoală doctorală şi departament.
În cadrul Academiei funcţionează următoarele structuri care organizează programe de studii
universitare:
 Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA) pregătește ofițeri de poliție prin studii
universitare de licenţă în domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, domeniul pentru studii
universitare de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”. Facultatea de Ştiinţe Juridice şi
Administrative derulează un număr de 3 programe de studii universitare de licenţă, (drept IF,
drept ID, administraţie publică) şi un număr de 6 programe de studii universitare de masterat
(Științe penale, Cercetări criminalistice aplicate, Drept Administrativ, Dreptul Afacerilor,
Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică, Relaţii şi organizaţii
internaţionale în dreptul contemporan).
Programul de studii universitare de licenţă „drept” se derulează în prezent în Facultatea de
Ştiinţe Juridice şi Administrative în două formate, respectiv cursuri cu frecvenţă, pentru viitorii ofiţeri ai
MAI, cu durata de 4 ani, 240 CST, precum şi învăţământ la distanţă, pentru ofiţerii MAI care doresc să îşi
completeze studiile universitare de licenţă în domeniul juridic, cu durata de 4 ani, 240 CST.
Programul de studii universitare de licenţă „administraţie publică” - se derulează în prezent în
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative în forma cursuri cu frecvenţă, cu durata de 3 ani, 180 CST,
pentru formarea de specialiști pentru administrația publică centrală sau locală.

Facultatea de Poliție, care formează ofițeri de poliție și ofițeri de penitenciare prin studii
universitare de licență, acreditate în domeniul de licență “Științe militare, informații și ordine
publică”, specializarea “Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite de studii
transferabile), formele de învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă. Procesul
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educațional este organizat pe două paliere, respectiv studii universitare de licență și studii
universitare de masterat;
 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), precum și pentru Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) și Inspectoratul General pentru
Imigrări (IGI).
Facultatea de Poliție de Frontieră implementează următoarele programe de studii şi forme de
învăţământ:
- programul de studii universitare de licenţă, 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, profile: poliție de frontieră, imigrări și pașapoarte.
- program de studii universitare de masterat profesional – Managementul operațional la
frontiera externă Schengen - cu durata de 2 ani (120 de credite transferabile), învățământ cu frecvență.
 Facultatea de Jandarmi pregătește ofițeri de jandarmi, licențiați în domeniul de licență ”Științe
militare, informații și ordine publică”, specializarea ”Ordine și siguranță publică”, cu durata de 3
ani (180 de credite transferabile), învățământ cu 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 cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă (la nivel de birou) are
ca misiune crearea condiţiilor necesare desfăşurării unei forme flexibile şi competitive de
educaţie, ca alternativă la învăţământul cu frecvenţă pentru personalul MAI.
 Şcolile doctorale „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” şi „Drept”
În cadrul I.O.S.U.D. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", funcţionează două școli
doctorale: Şcoala Doctorală Ordine Publică şi Siguranţă Naţională și Şcoala Doctorală Drept, care fac
parte din structura Departamentului de Studii Doctorale. I.O.S.U.D. Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza" (ca instituție organizatoare de studii universitare de doctorat) este condusă de Consiliul pentru
Studii Universitare de Doctorat (C.S.U.D.), conform art. 207 alin. 3 din Legea educației naționale nr.
1/2011, art.9 din Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat şi art. 56 al Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliţie (adoptat în 2018 și
revizuit, cel mai recent, în 2020), respectiv de directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de
Doctorat.
 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 Afacerilor Interne şi a altor categorii de personal din ţară
şi străinătate.
Cursurile vizează formarea competenţelor manageriale de nivel II şi nivel III – managerial tactic
și strategic, potrivit OMAI nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de
poliţie ale MAI şi OMAI nr.177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile
militare ale MAI, precum și alte competențe specifice fiecărui program de studii.
De asemenea, începând cu anul 2012, CNAI este membru în reţeaua ESDC, calitate care îi
conferă posibilitatea de a organiza cursuri sub egida ESDC, adresate reprezentanţilor statelor membre ale
UE, instituţiile UE, precum şi state terţe incluse în Politica europeană de vecinătate sau alte forme de
parteneriat cu UE.
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Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare (CPDOSP) a fost
înfiinţat în anul 2011, prin proiectul cu titlul „Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului în
Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică”.
În urma reorganizării Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, începând cu octombrie 2015,
CPDOSP este parte componentă a Colegiului Naţional de Afaceri Interne, aflată în subordinea
directorului acestuia. În cadrul centrului se desfăşoară cursuri postuniversitare de specializare, în
conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, organizate prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în
domeniile Științe Militare, Informații și Ordine Publică și Drept. În conformitate cu prevederile Ordinului
nr.4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor
postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, a
fost îndeplinită procedura de înregistrare a cursurilor organizate în cadrul structurii Registrul naţional al
programelor postuniversitare (RNPP).
 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.
OBIECTIVE
În anul universitar 2019-2020, principalele obiective strategice urmărite la nivelul Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au fost următoarele:
 formarea, prin programe de studii universitare de licenţă, de polițiști, cadre militare și arhivişti,
competenți și responsabili, cu respect pentru etica profesională;
 specializarea personalului Ministerului prin programe de studii universitare de masterat şi de
doctorat;
 desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domenii de interes pentru Minister, pe bază de contracte
încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;
 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru susţinerea unui proces
educaţional modern şi eficient, prin gestionarea judicioasă a veniturilor încasate și utilizarea fondurilor
publice în conformitate cu actele normative specifice domeniului;
 creșterea calității programelor de studii și obținerea calificativului „încredere ridicată” pentru
reevaluarea instituțională;
 amplificarea activității de atragere de fonduri europene nerambursabile și fonduri naționale prin
proiecte;
 dezvoltarea proiectelor de extindere, modernizare și consolidare a spațiilor didactice, sociale și
de cercetare în concordanță cu numărul de studenți.
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;
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- 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.
Restricţiile impuse de pandemia de COVID-19 au avut un impact deosebit asupra domeniului
învăţământului, pe parcursul anului 2020 majoritatea activităţilor didactice mutându-se din sfera
acţiunilor cu interacţiune faţă în faţă, în mediul online. Obiectivele asumate instituţional la nivelul
structurilor de învățământ au fost circumscrise gestionării în condiţii optime a noii provocări, în vederea
derulării procesului educational.
IP.A.1.1.2. Integritate academică
Conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, Carta universitară conține Codul de etică universitară, prin care sunt apărate valorile libertății
academice, autonomiei universitare și integrității etice, care se aplică la toate nivelurile structurale și
funcționale ale universității, cu privire la activitățile de conducere, predare și evaluare, precum și de
cercetare științifică universitară.
Codul conține formularea explicită a idealurilor, valorilor, principiilor și normelor morale pe care
consimt să le respecte și să le urmeze membrii comunității universitare. Codul suplinește eventualele
lacune interpretative rezultate din zona de interferență dintre spațiul normativ al învățământului superior
și aspectele ce țin de moralitate, etică și deontologie în mediul academic.
Aplicarea Codului sprijină dezvoltarea unei culturi instituționale bazată pe respect pentru
autonomia și libertatea fiecărui membru al comunității universitare, precum și pe creșterea
responsabilității individuale. Acesta completează relațiile pur contractuale cu încrederea, atașamentul,
responsabilitatea și loialitatea față de valorile instituției.
Codul are ca scop preîntâmpinarea unor manifestări comportamentale nepotrivite și impune
angajamentul conducerii universității, facultăților și departamentelor față de valorile și normele de etică
universitară, militară și civică. Acesta reprezintă un cadru de referință în orientarea deciziilor și acțiunilor
și creează climatul etic, în care acțiunile sunt percepute corect. De asemenea, influențează crearea
sentimentului de unicitate și apartenență, ghidează comportamentul în caz de dileme etice, promovează o
imagine pozitivă a universității și contribuie la creșterea reputației acesteia.
Codul funcționează ca un contract moral între membrii comunității universitare și comunitatea
universitară ca întreg, contribuind la creșterea coeziunii și prestigiului și la formarea unui climat bazat pe
cooperare și competiție.
Valorile și principiile pe care le promovează și pe care le asigură sunt: libertatea academică,
autonomia personală, dreptatea și echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea și corectitudinea
intelectuală, transparența, respectul și toleranța, responsabilitatea și bunăvoința.
Pentru rezolvarea eventualelor probleme, care pot să apară în divergență cu normele eticii
universitare, a fost înființată comisia de etică universitară, care funcționează pe baza Regulamentului
Comisiei de Etică Universitară din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul
universitar.
La nivel de structuri ale Academiei sunt prelucrate periodic reguli de comportament etic în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Codul de etică și deontologie profesională universitară al Academiei
de Poliție și Codul de etică și deontologie al polițistului au fost prelucrate cu personalul mai multor
structuri.
La nivelul Academiei de Poliție o atenție deosebită este acordată eticii și integrității academice,
disciplina omonimă regăsindu-se în cuprinsul tuturor Planurilor de învățământ, ca disciplina opțională la
nivelul studiilor universitare de licență, și obligatorie în cadrul studiilor de master și de doctorat.
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PRINCIPII:
Academia, ca instituţie de învăţământ superior, are la bază următoarele principii:
a) principiul autonomiei universitare - dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească
misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie,
gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;
b) principiul libertăţii academice - dreptul comunităţii universitare de a se conduce şi de a
exercita libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice, politice şi religioase, de a-şi asuma
un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu misiunile şi obiectivele sale, cu opţiunile şi
orientările strategiei naţionale privind dezvoltarea învăţământului superior;
c) principiul răspunderii publice – obligaţia Academiei de a respecta legislaţia în vigoare, carta
proprie şi politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior şi de a răspunde, potrivit
legii, în faţa beneficiarilor, a factorilor de control şi a societăţii;
d) principiul asigurării calităţii - ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de
elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea
beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate;
e) principiul echităţii - realizarea accesului la învăţare fără discriminare;
f) principiul transparenţei - asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin
comunicarea periodică şi adecvată a acestora;
g) principiul eficienţei manageriale şi financiare - asigurarea eficienţei manageriale, a utilizării
resurselor şi a cheltuirii fondurilor obţinute;
h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic –
asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor şi ale personalului academic care decurg din
legislaţia în vigoare, regulamentele specifice şi contractele/angajamentele încheiate;
i) principiul independenţei de ideologii, religii şi doctrine politice – asigurarea cadrului de
manifestare liberă a ideologiilor, confesiunii religioase specifice fiecărui cult recunoscut şi a opiniilor
politice, cu respectarea legii;
j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice
şi a cercetătorilor – sprijinirea accesului studenţilor şi personalului Academiei la programe de mobilităţi
naţionale, comunitare şi extra-comunitare, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică naţională şi
internaţională;
k) principiul consultării partenerilor sociali în luarea deciziilor – dezbaterea şi consultarea
partenerilor în deciziile relevante pentru comunitatea academică;
l) principiul centrării educaţiei pe student - procesul de învăţământ are ca principal obiectiv
studentul pentru formarea competenţelor, deprinderilor/abilităţilor şi aptitudinilor.
VALORI:
Principalele valori de etică universitară promovate de Academie sunt: onestitatea, credibilitatea,
obiectivitatea, imparțialitatea și independența, comunicarea deschisă, responsabilitatea, îndatorirea de a
proteja beneficiarii serviciilor educaționale beneficiar.
IP.A.1.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică
Academia de Poliţie dispune de structuri, politici, strategii, comisii de calitate şi procedee
concrete pentru managementul şi asigurarea calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare în
scopul dezvoltării unei structuri proprii a calităţii.
S.A.1.2. Conducere şi administraţie
Academia are un sistem de conducere universitară coerent, integrat și transparent, care se bazează
pe o administrație eficace și eficientă, adaptată misiunii și obiectivelor asumate.
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IP.A. 1.2.1. Sistemul de conducere
Senatul Universitar reprezintă cea mai înaltă structură de conducere din Academie şi asigură
respectarea principiilor autonomiei universitare, asigurând condiţiile realizării unui management
universitar de calitate.
La nivelul anului universitar 2019-2020, Senatul universitar a înregistrat următoarea activitate:
1. Ședințe: 51, dintre care 11 extraordinare, astfel:
- 9 ședințe – Senatul universitar – mandatul 2015-2019;
- 42 ședințe – Senatul universitar – mandatul 2019-2023 (dintre care 11 extraordinare, din trei cauze:
Pandemia SARS-COV 2, schimbarea persoanelor împuternicite ca rector, reorganizarea Academiei).
2. Hotărâri adoptate: 262, după cum urmează:
- 66 hotărâri- Senatul universitar – mandatul 2015-2019;
- 196 hotărâri- Senatul universitar – mandatul 2019-2023;
3. Mandatul 2015-2019 s-a încheiat la data de 19 decembrie 2019, dată la care a început mandatul
2019-2023.
4. Activitatea a fost întreruptă de facto, între lunile aprilie-mai 2020, din cauza delegării în operativ
a mai multor cadre didactice-senatori, inclusiv Președintele acestui for, respectiv din cauza
absenței studenților senator din spațiul universitar al Academiei, ca urmare a măsurilor de
profilaxie a SARS-COV2.
În fapt, activitatea a fost reluată cu perturbări, până în luna iunie 2020, atunci când toți senatorii
delegați s-au întors la Academie.
Din aceste cauze, a fost modificat Regulamentul Senatului universitar, astfel încât să se permită
participarea la ședințe prin orice mijloc de comunicare la distanță.
Academia dispune de o structură administrativă care este condusă de un director general
administrativ şi respectă reglementările legale în vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului
şi calificării personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii academice.
În perioada de referinţă, structurile suport au desfăşurat un complex de activităţi şi un volum de
muncă susţinut pentru asigurarea suportului logistic destinat, în principal, procesului de învăţământ din
Academia de Poliţie şi pentru asigurarea condiţiilor/drepturilor specifice pentru personalul instituţiei în
vederea îndeplinirii obiectivelor asumate.
Rectorul realizează conducerea executivă a Academiei, fiind reprezentantul legal al acesteia în
relaţiile cu terţii. Rectorul răspunde de buna desfăşurare a întregii activităţi a Academiei, în conformitate
cu prevederile legilor şi ale reglementărilor interne în vigoare; Rectorul este ordonator de credite pentru
bugetul Academiei. De asemenea rectorul are atribuțiile prevăzute în Carta Universitară.
Directorul general administrativ realizează conducerea operativă a structurii administrative a
Academiei și face parte din Consiliul de Administraţie al Academiei. De ademenea îndeplineşte atribuţiile
specifice prevăzute în Carta Universitară.
Decanul exercită conducerea operativă a facultăţii, reprezintă facultatea şi răspunde de
managementul şi conducerea acesteia. Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul
facultăţii, de către rectorul nou ales al Academiei, în condiţiile legii. Decanul este preşedintele
Consiliului facultăţii. Decanul asigură aplicarea Cartei şi a regulamentelor Academiei, precum şi a
hotărârilor Senatului Academiei şi consiliului facultăţii.
Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi
valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Academia are toate
departamentele adaptate la necesităţile învăţământului universitar şi ale M.A.I. Directorul de
departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea
funcţiei, directorul de departament este ajutat de Consiliul departamentului.
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Consiliul facultăţii organizează şi conduce activitatea facultăţii şi este compus din reprezentanţii
cadrelor didactice şi studenţilor, conform prevederilor cuprinse în „Metodologia organizării şi
desfăşurării alegerilor organismelor de conducere”. Atribuţiile Consiliului facultăţii sunt: a) aprobă,
la propunerea decanului, structura organizatorică şi funcţionarea facultăţii; b) aprobă programele de
studii gestionate de facultate; c) controlează activitatea decanului şi aprobă rapoartele anuale ale
acestuia privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la
nivelul facultăţii; d) avizează candidaţii pentru funcţia de decan; e) stabileşte sarcinile didactice şi de
cercetare pentru departamentele/centrele din cadrul facultăţii; f) avizează statele de funcţii al
personalului didactic şi de cercetare întocmite de departamentele/centrele din cadrul facultăţii; g) la
propunerea departamentelor /centrelor din cadrul facultăţii, aprobă angajarea specialiştilor în calitate de
cadre didactice asociate/invitate; h) aprobă componenţa comisiilor de admitere, de evaluare a
studenţilor, precum şi a celor de finalizare a studiilor, constituite la nivelul facultăţii; i) îndeplineşte alte
atribuţii stabilite prin norme interne aprobate de Senatul universitar.
Consiliul departamentului are următoarele competenţe:
a) formulează propuneri pentru disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ întocmite la
nivelul facultăţii;
b) evaluează şi avizează programele analitice/fişele disciplinelor de studiu întocmite la nivelul
departamentului;
c) face propuneri privind statul de funcţii didactice şi de cercetare;
d) avizează propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante din
cadrul departamentului, precum şi de ocupare a acestora cu personal didactic asociat;
e) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din departament;
f) coordonează activitatea de formare profesională continuă a personalului didactic şi de cercetare
al departamentului;
g) întocmeşte şi transmite Consiliului facultăţii, după caz, documentaţia specifică metodologiei
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante;
h) avizează cererile de prelungire a activităţii, peste limita vârstei de pensionare, pentru
personalul didactic şi de cercetare din departament;
i) iniţiază propuneri privind noi programe de studii.
IP.A. 1.2.2. Management strategic
Având drept reper legislaţia naţională în domeniul învăţământului superior, Academia a
fundamentat şi conturat direcţiile strategice prioritare de dezvoltare instituţională. Pe baza acestor
repere s-au elaborat:
- Carta universitară, principalul document strategic al instituţiei;
- Planul strategic al Academiei (2016-2020);
- Strategia de cercetare știinţifică a Academiei de Poliție pentru perioada 2020-2024;
- Strategia educațională 2016-2020;
- Planul de măsuri și activităţi privind implementarea Strategiei de cercetare științifică a
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în perioada 2020-2021.
Pe parcursul anului de referinţă nu au fost iniţiate demersurile pentru elaborarea unui Plan strategic
al Academiei de Poliţie şi pentru elaborarea Strategiei educaţionale, cu toate că aceste documente
fuseseră alcătuite pentru perioada 2016-2020.
IP.A. 1.2.3. Administraţie eficace
Consiliul de administraţie funcționează în baza Regulamentului Consiliului de administrație
aprobat prin HSU nr.31/01.03.2019, respectiv Legea nr.1/2011.
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Consiliul de administraţie asigură, sub conducerea rectorului, conducerea operativă a universităţii
şi aplică deciziile strategice ale Senatului Academiei.
Consiliul de administraţie este format din rector (președinte al Consiliului), prorectori, decanii
facultăţilor, directorul general administrativ și un reprezentant al studenţilor.
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea operativă a Academiei;
b) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional; c) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
d) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul Universitar; e) propune
Senatului repartizarea fondului de burse în limita bugetului aprobat; f) aprobă propunerile de scoatere la
concurs a posturilor didactice şi de cercetare; g) aprobă angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi
profesională recunoscută în domeniu din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate
invitate, în condițiile prevăzute de lege. h) organizează concursul pentru ocuparea postului de Director
General Administrativ; i) analizează oportunitatea constituirii de consorţii, în baza unui contract de
parteneriat, în condiţiile legii şi face propuneri Senatului Universitar; j) avizează propunerile de
programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul Universitar de finalizare a acelor
programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Academiei sau care nu sunt eficiente din
punct de vedere academic şi financiar; k) propune Senatului Universitar strategii ale Academiei pe
termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale Academiei; l) propune Senatului Universitar,
cuantumul taxelor percepute la nivelul instituţiei; m) propune Senatului Universitar structura şi
componenţa Comisiei de etică universitară; n) analizează şi decide în legătură cu oportunitatea aplicării
pentru proiectele finanţate prin instrumente structural.
Structurile administrative din organigrama Academiei sunt organizate conform actelor normative
civile şi militare în vigoare. Încadrarea cu personal administrativ se fundamentează pe principiul
competenţei profesionale şi principiul dezvoltării profesionale continue.
Academia dispune de o structură administrativă care este condusă de un director general
administrativ şi respectă reglementările legale în vigoare, este eficace în privinţa organizării, numărului
şi calificării personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii academice.
În perioada de referinţă, structurile suport au desfăşurat un complex de activităţi şi un volum de
muncă susţinut pentru asigurarea suportului logistic destinat, în principal, procesului de învăţământ din
Academia de Poliţie şi pentru asigurarea condiţiilor/drepturilor specifice pentru personalul instituţiei în
vederea îndeplinirii obiectivelor asumate.
A.2 Baza materială
S.A.2.1. Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate
IP. A.2.1.1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi
Baza materială necesară desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice specifice
programului de studii aparţine Ministerului Afacerilor Interne şi satisface integral exigenţele unui
proces educaţional modern.
Academia de Poliţie dispune de o bază materială modernă şi completă care permite desfăşurarea
în bune condiţii a tuturor activităţilor.
Activităţile didactice se desfăşoară în spaţii ce corespund standardelor în vederea desfăşurării
unui învăţământ de calitate, sălile de cursuri şi laboratoarele dispun de echipamente tehnice de învăţare,
predare şi comunicare ce facilitează activitatea didactică pentru care au fost înfiinţate.
Spațiile și terenurile destinate acestor activități pentru programul de studii de licență Drept
gestionat de Facultatea de Științe Juridice și Administrative, includ:
a) 5 amfiteatre:
1. Amfiteatrul nr. 1 (pavilion central): 320 locuri (394,73 m2);
2. Amfiteatrul nr. 2 (pavilion central): 160 locuri (235,47 m2);
3. Amfiteatrul nr. 3 (pavilion central): 160 locuri (208,80 m2);
4. Amfiteatrul nr. 4 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
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5. Amfiteatrul nr. 5 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
b) 20 săli de seminar (săli de clasă) – Facultatea de Arhivistică, Pavilion Central subsol, Pavilion Sud
Parter, Sala 6
Fiecare sală de clasă este dotată cu televizor LG pentru cursuri transmise prin cablu, cu circuit
închis.
c) 1 cabinet de specialitate (pavilion central): 90 locuri (121,20 m2);
d) 2 laboratoare de informatică cu câte 30 posturi de lucru;
e) 1 studio TV cu circuit închis, pentru cursuri transmise prin cablu;
f) 2 săli de sport;
g) 1 bazin de înot;
h) 1 sală de forță;
i) 1 bibliotecă universitară, cu 2 săli de lectură pentru studierea informațiilor clasificate;
j) 1 bază sportivă;
k) 2 poligoane pentru pregătirea de specialitate;
l) 1 poligon pentru pregătirea militară generală (trageri cu armamentul din dotare);
m) 1 tabără de instrucție în Văleni de Munte, jud. Prahova cu o capacitate de cazare de aproximativ 450
de locuri.
Spațiile și terenurile destinate acestor activități pentru programul de studii de licență Ordine și
siguranță publică gestionat de Facultatea de jandarmi, includ:
1) 5 amfiteatre:
- Amfiteatrul nr. 1 (pavilion central): 320 locuri (394,73 m2);
- Amfiteatrul nr. 2 (pavilion central): 160 locuri (235,47 m2);
- Amfiteatrul nr. 3 (pavilion central): 160 locuri (208,80 m2);
- Amfiteatrul nr. 4 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
- Amfiteatrul nr. 5 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
2) 8 săli de seminar (săli de clasă) - pavilion clase Sud, parter:
Fiecare sală de clasă este dotată cu televizor LG pentru cursuri transmise prin cablu, cu circuit
închis.
3) 1 cabinet de specialitate (pavilion central): 90 locuri (121,20 m2);
4) 2 laboratoare de informatică cu câte 30 posturi de lucru;
5) 1 studio TV cu circuit închis, pentru cursuri transmise prin cablu;
6) 2 săli de sport;
7) 1 bazin de înot;
8) 1 sală de forță;
9) 1 bibliotecă universitară, cu 2 săli de lectură pentru studierea informațiilor clasificate;
10)
1 bază sportivă;
11)
2 poligoane pentru pregătirea de specialitate;
1. poligon tactic descoperit (4.500 m2);
2. poligon tactic acoperit (359 m2);
12)
1 poligon de tragerepentrupregătireamilitarăgenerală (trageri cu armamentul) (238 m2);
13)
platouri de instrucție betonate (13.316 m2)
14)
1 tabără de instrucție în Văleni de Munte, jud. Prahova cu o capacitate de cazare de aproximativ
450 de locuri.
Spațiile și terenurile destinate acestor activități pentru programul de studii de licență Ordine și
siguranță publică gestionat de Facultatea de Poliție, includ:
A. 5 amfiteatre:
1. Amfiteatrul nr. 1 (pavilion central): 320 locuri (394,73 m2);
2. Amfiteatrul nr. 2 (pavilion central): 160 locuri (235,47 m2);
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3. Amfiteatrul nr. 3 (pavilion central): 160 locuri (208,80 m2);
4. Amfiteatrul nr. 4 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
5. Amfiteatrul nr. 5 (pavilion central): 70 locuri (98,87 m2);
B. Laboratoare/bază sportivă
a) Departamentul de Poliție:
 1 Centru de excelență pentru investigarea criminalității economice;
 1 Laborator de contrainformații.
b) Departamentul de Științe Comportamentale:
 2 Laboratoare de informatică;
 1 Laborator Cyberex.
c) Departamentul de Criminalistică:
 1 Laborator balistică judiciară;
 1 Laborator de medicină biocriminalistică;
 2 Laboratoare foto-video;
 1 Laborator ,,Determinarea comportamentului simulat”;
 1 Laborator tactică criminalistică;
 1 Laborator ,,Cercetarea la fața locului”;
 1 Laborator ,,Tehnică Criminalistică”;
 1 Laborator ,,Foto și urme”;
 1 Laborator ,,Ascultări”;
 1 Laborator ,,Chimie judiciară”.
d) Departamentul de Educație Fizică:
 1 Sală polivalentă educație fizică;
 2 Săli autoapărare;
 1 pistă zgură atletism 400 metri;
 1 teren fotbal gazon natural;
 1 teren mini-fotbal gazon artificial;
 2 terenuri mini-fotbal gazon natrual;
 1 teren tenis de câmp zgură;
 2 terenuri tenis de câmp/baschet beton;
 1 bazin înot avansați;
 1 bazin înot începători.
e) Formațiuni studenți:
 10 săli clasă anul I;
 15 săli clasă anul II;
 13 săli clasă anul III.
C.1 poligon pentru pregătirea militară generală (trageri cu armamentul din dotare);
Spațiile și terenurile destinate acestor activități pentru programul de studii de licență Ordine și
siguranță publică gestionat de Facultatea de Poliție de Frontieră, includ:
1) 5 amfiteatre:
2) 8 săli de seminar (săli de clasă) - pavilion clase Sud, parter:
Fiecare sală de clasă este dotată cu televizor LG pentru cursuri transmise prin cablu, cu circuit
închis.
3) 1 cabinet de specialitate(pavilion central): 90 locuri (121,20 m2);
4) 2 laboratoare de informaticăcu câte 30 posturi de lucru;
5) 1 studio TV cu circuit închis, pentru cursuri transmise prin cablu;
6) 2 săli de sport;
7) 1 bazin de înot;
8) 1 sală de forță;

11/57

9) 1 bibliotecă universitară, cu 2 săli de lectură pentru studierea informațiilor clasificate;
10)
1 bază sportivă;
11)
2 poligoane pentru pregătirea de specialitate;
12)
1 poligon pentru pregătirea militară generală (trageri cu armamentul din dotare);
13)
1 tabără de instrucție în Văleni de Munte, jud. Prahova cu o capacitate de cazare de aproximativ
450 de locuri.
Precizăm că în afara sălilor de clasă, celelalte spații de învățământ sunt folosite alături de studenții
din cadrul celorlalte facultăți existente în cadrul Academiei de Poliție.
În sprijinul învățământului, cercetării științifice și pregătirii de specialitate, structura de suport
logistic a asigurat permanent funcționalitatea spațiilor destinate activităților de învățământ și
dezvoltarea/modernizarea bazei logistice, conform proiectelor aprobate.
Baza materială satisface necesitățile de susținere a procesului de formare, a cercetării științifice și a
activității de petrecere a timpului liber și asigură derularea activităților de pregătire la nivelul exigențelor
unui proces educațional modern. Pe lângă spațiile existente, Academia dispune de planuri de dezvoltare și
de planuri de investiții realiste, dependente de veniturile previzionate.
În procesul de instruire, pentru activitățile de predare și lucrări practice cadrele didactice utilizează
16 calculatoare, 4 laptop-uri, 3 video-proiectoare, 1 cititor de documente cu patru spectre de lumină, 1
retro-proiector, 20 lămpi UV.
În cursul anului 2019 s-a demarat în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Imigrări Proiectul
”Îmbunătățirea sistemului național de azil și migrație”.
În noiembrie 2020 s-a finalizat dotarea a 2 laboratoare pentru specializarea imigrări, dotare ce a
constat în:
 40 laptop-uri Lenovo cu sistem de operare si packet office
 2 Videoproiectoare Epson +SBOX PM 200XL cu ecran
 2 unități aparate aer condiționat Midea Prime 24000BTU
 40 buc pupitru student, 40 scaune student, 2 mese prezidiu, 2 scaune prezidiu, 2 dulapuri
materiale metalice
 2 flipchart-uri
 40 buc. SSD (Hard disk portabil) Samsung de 250 G
 2 buc multifuncțională laser monocron A3
 2 buc Camere foto-video Canon
 2 buc televizoare Led Samsung Smart TV
 Servicii de instalare și conectare echipamente IT & C și electro-alimentare
În cadrul Facultății de Poliție de Frontieră funcționează un laborator pentru studiul limbilor
străine cu 20 de calculatoare și un laborator cu 14 calculatoare.
Dotările spațiilor de învățământ dar și mijloacele din dotarea structurii Formațiuni Studenți –
Asigurare Administrativă asigură desfășurarea activităților prevăzute în fișele disciplinelor pentru
disciplinele de specialitate obligatorii (lucrări practice/laborator, seminarii etc.).
Facultatea de Pompieri are în dotare două amfiteatre cu 60 de locuri fiecare, o sală de predare cu
un număr de 48 de locuri și șapte săli de clasă (seminar/studiu) cu un număr de 28 de locuri.
- un laborator de hidraulică și instalații de stingere a incendiilor (80 m2 exterior)
- un laborator de combustibilitate și încercare la foc (în cadrul Centrului Național de Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă) extern
- un laborator electrotehnică, mașini electrice, instalații electrice și automatizări (35,20 m2)
- un laborator comportare la foc (16 m2)
- un laborator instalații de detecție și semnalizare la incendiu, mecanică și organe de mașini (32,51 m2)
- un laborator informatică (34,69 m2)
- un laborator de chimie și materiale de instalații (56,75 m2)
- un laborator pregătire de specialitate situații de urgență (exterior – garaj parc auto)
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- un poligon de antrenament pentru stingerea incendiilor
- modul (stand) multifuncțional pentru cercetări în domeniul ingineriei securității la incendiu și
antrenament (29,28 m2)
- un laborator de hidraulică, instalații de stingere a incendiilor (exterior)
- un cabinet de specialitate, descarcerare și acordarea primului ajutor medical (2x16 m2=32 m2)
- poligon destinat pregătirii psihofizice și de specialitate pompieri
- sistem modular multifuncțional, pilot pentru cercetarea științifică a stresului profesional survenit în
operațiuni de căutare-salvare a persoanelor din medii ostile vieții (Parter: 60 m2, Etaj 1: 60 m2, Terasă: 30
m2, Turn: 9 m2, Total: 159 m2)
Lucrările de laborator (la disciplinele Maşini Hidraulice și Maşini Electrice, pentru care nu există
încă o bază materială proprie, se desfăşoară în laboratoarele Universităţii Tehnice de Construcţii
Bucureşti, pe baza unui protocol încheiat între Academia de Poliţie şi Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti.
Sunt utilizate de asemenea, pentru activităţi specifice pregătirii pentru situaţii de urgenţă, baze
materiale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti
(Dispecerat, Centrul de Pregătire al Pompierilor “General de brigadă Corneliu Stoicheci” și Subunităţi de
pompieri).
Pentru activităţile de educaţie fizică, prevăzute în Planul de învăţământ al studenţilor şi în Planul de
pregătire continuă a cadrelor, facultatea deţine următoarele facilităţi:
- un teren de fotbal-gazon;
- poligon destinat pregătirii psihofizice și de specialitate pompieri
- un teren de tenis/handbal/baschet-ciment;
- o sală de sport (72 m2).
Facultatea de Arhivistică dispune de spații de învățământ proprii, astfel:
1 sală cu o capacitate de max. 60 de locuri (utilizată pentru organizarea cursurilor Școlii
Naționale de Perfecționare Arhivistică, dar și pentru organizarea activităților de evaluare sumativă la
programele de licență și master);
4 săli (destinate cursurilor şi seminariilor) cu o capacitate de max. 25 de locuri fiecare;
1 laborator de arhivistică cu o capacitate de max. 25 de locuri fiecare, dotat cu materiale de arhivă
pentru seminarii şi lucrări practice (cutii de păstrare, dosare, registre, nomenclatoare etc.);
1 laborator de informatică cu o capacitate de max. 15 de locuri (dezafectat în condițiile în care cea
mai mare parte a stațiilor PC au fost repartizate altor facultăți pentru activități on-line);
1 sală de studiu aparţinând bibliotecii documentare cu o capacitate de max. 8 locuri;
2 depozite de carte totalizând 113,3 m2, la care se adaugă spaţiul de depozitare amenajat în cadrul
sălii de bibliotecă (S=57,2 m2);
În funcție de planificarea activităților didactice, sălile descrise mai sus sunt folosite pentru ambele
programe de studii.
Sălile de curs şi seminar sunt dotate cu mobilier adecvat activităţii didactice, dar uzat fizic și
moral. În dotare există şi materiale şi aparatură de prezentare, dar care nu sunt montate în săli, ele fiind
deplasate în funcţie de necesităţi.
Aparatura de prezentare este următoarea :
Notebook Acer – 3 buc.;
Notebook Dell – 1 buc.;
Videoproiector Optoma – 3 buc.;
Ecran proiecţie cu trepied – 1 buc.;
Localul predat ca patrimoniu spre utilizare facultăţii, deşi oferă spaţiu relativ suficient raportat la
numărul studenţilor şi cadrelor didactice, prin structura sa nu este potrivit pentru a găzdui o instituţie de
învăţământ superior, fiind mai degrabă destinat ca spaţiu de cazare (cămin). Sălile de curs sunt mici şi
înghesuite (capacitate maximă 25 persoane fiecare), culoarul de acces este îngust, clădirea este relativ
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friguroasă pe timp de iarnă, din cauza lipsei lucrărilor de izolaţie inclusiv la nivelul subsolului, astfel încât
instalaţia de încălzire nu este eficientă. În zona parterului pe partea de nord se produc fenomene de
infiltraţii şi igrasie. Pe perioada de vară, climatizarea clădirii este asigurată de trei aparate de aer
condiţionat, instalate în biroul decanului, cel al directorului de departament și în sala de consiliu, sălile de
curs, laboratoarele și birourile celorlalte cadre didactice și al personalului Școlii Naționale de
Perfecționare Arhivistică fiind lipsite de instalații de climatizare.
Dotarea laboratoarelor asigură realizarea lucrărilor de laborator şi a altor activităţi practice în
conformitate cu prevederile programelor analitice pentru toate disciplinele, la toţi anii de studii.
Spațiile de cazare, de servire a mesei și pentru petrecerea timpului liber, aflate în patrimoniul
Academiei de Poliție cuprind 2 cămine studențești (peste 1600 de locuri), 3 săli de mese, o capelă de
rugăciune, o bază sportivă care include și un bazin de înot și un serviciu medical care, prin dotare și
personal de specialitate, asigură starea de sănătate a studenților.
Studenții beneficiază de cazare în cămin, asigurându-se locuri de cazare pentru toți studenții de la
cursul cu frecvență.
Studenții care au domiciliul în București și cei care îndeplinesc condițiile necesare, pot fi
descazarmați.
Studenţii beneficiază în cadrul Academiei de asistenţă religioasă, în anul 2006 fiind târnosit
Paraclisul Universitar cu Hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.
Pe lângă spaţiile existente, instituţia dispune de planuri de investiţii realiste, dependente de
veniturile previzionate.
Mai mult, în luna ianuarie a anului 2015 a fost dată în folosinţă noua centrală termică ce
corespunde tuturor standardelor de calitate și securitate în exploatare ce deservește toate spaţiile de
învăţământ ale Academiei (vechea centrală se afla la subsol, cu risc ridicat de accidente).
În anul universitar 2019-2020, studenții Facultății de Arhivistică nu au beneficiat de servicii de
cazare și masă, situație valabilă din anul 2016.
În cadrul Facultății de Pompieri cazarea studenților se realizează în corpul principal de clădire
în 17 dormitoare, dispuse pe 3 niveluri (la parter, la etajul II și la etajul III), unde, pe o suprafață totală de
547,88m2, există amenajate un număr de 208 locuri de cazare, dotate cu mobilierul adecvat, dar și cu alte
obiecte necesare unor condiții optime de locuit pentru studenți, asigurându-se, astfel, fiecărui student în
parte accesul la un pat cu saltea Relaxa, fișet pentru echipament, dulap depozitare cărți cu sertare tip
noptieră, comodă pantofi, masă pentru studiu cu scaune.
Pentru a se asigura igiena personală a studenților, la nivelul etajelelor II și III ale clădirii
principale sunt amenajate următoarele spații:
- câte un spălător de 29,26 m2 pe fiecare etaj (fiecare spălător are în dotate cu câte 18 lavoare);
- câte o sală de dușuri de 15,29 m2 pe fiecare etaj (fiecare sală are în dotate câte 7 cabine de duș
și 2 cădițe pentru picioare);
- câte 2 grupuri sanitare ce însumează o suprafață de 26,91 m2 pe fiecare etaj (în cele 2 grupuri
sanitare sunt amenajate 6 cabine de WC, 8 pisoare, 3 lavoare și un spațiu pentru întreținerea uniformelor
militare).
De asemenea, la nivelul etajului I sunt amenajate 2 grupuri sanitare ce au o suprafață de 26,91 m2
în total (și la acest etaj, în cele 2 grupuri sanitare sunt amenajate 6 cabine de WC, 8 pisoare și 4 lavoare).
La nivelul parterului, pentru igiena personală a studenților cazați în dormitorului de 6 persoane
amenajat la acest nivel, există o baie cu o suprafață de 7m2 în care se regăsesc: un lavoar, o cabină de WC
și o cabină de duș. Lângă această încăpere se găsește un grup sanitar ce are o suprafață de 13,66 m2 (sunt
amenajate 2 cabine de WC, 3 pisoare și 5 lavoare), totodată, acesta fiind folosit și pentru igiena mâinilor
studenților înainte de intrarea la masă.
Servirea mesei studenților în cadrul Facultății de Pompieri se realizează într-un spațiu special
amenajat, dispus la parterul corpului principal de clădire, ce însumează o suprafață de 124 m2, și care are
în compunere o linie de autoservire, o cameră pentru păstrarea și servirea pâinii și o sală de mese. Fiecare
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spațiu este dotat cu mobilierul adecvat din punct de vedere funcțional, astfel: masă servire hrană, linie
pentru menținerea caldă a mâncării, vitrină, rafturi, mese și scaune.
Capacitatea sălii de mese destinată exclusiv servirii hranei de către studenți este de 84 de locuri
(22 de mese și 84 de scaune), astfel încât se poate realiza servirea mesei succesiv de către studenți (se
realizează un flux continuu de studenți pe durata stabilită prin programul orar).
Pentru prepararea hranei, Facultatea de Pompieri dispune de un bloc alimentar propriu, dotat cu
aparatură specială pentru prepararea și păstrarea hranei, dar și cu mobilierul adecvat din punct de vedere
funcțional, fiind compus din:
- o bucătărie,
- o cameră pentru spălat vase,
- un depozit pentru veselă,
- o cameră de preparare a cărnii,
- un spațiu de preparare a zarzavatului,
- un spațiu pentru aparatura frigorifică,
- un depozit de alimente,
- un vestiar și un grup sanitar cu duș pentru personalul ce deservește blocul alimentar.
Suprafața utilă a blocului alimentar de la sediul Facultății de Pompieri este de aproximativ 96m2.
Activitățile didactice planificate în cadrul programelor de studii organizate de Colegiul Naţional
de Afaceri Interne se desfășoară la sala ”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA” sau la
sediile instituțiilor partenere în domeniul afacerilor interne unde se organizează activități didactice
itinerante și de documentare (Guvernul României, Administrația Prezidențială, IGJR, IGPF, IGPR,
Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, Forțele Navale Române, etc.).
Sala ”General de brigadă (r) prof.univ.dr. Damian MICLEA”, dispune de un spațiu de
aproximativ 50 de locuri, este dotată cu o tablă interactivă, un laptop și un ecran TV.
Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare (CPDOSP) dispune de o
sală, cu un spatiu de aproximativ 25 locuri, dotată cu o tablă interactivă și un laptop, iar in functie de
numarul cursanilor si de activitatile planificate, cursurile pot fi desfasurate la sala ”General de brigadă (r)
prof.univ.dr. Damian MICLEA”.
IP. A.2.1.2. Dotare
Laboratoarele, sălile tehnice şi cabinetele sunt dotate cu instalaţii, aparatură şi utilaje moderne şi
asigură, pentru disciplinele obligatorii, desfăşurarea activităţilor prevăzute în fişele disciplinelor.
Soft-urile utilizate în cadrul programului de studii au licenţă de utilizare, inclusiv cele utilizate cu
aprobarea Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, Academia de Poliție are propria platformă
online E-Learning.
IP.A.2.1.3. Resurse financiare adecvate pentru activitățile de învățare și predare, servicii de sprijin
adecvate și ușor accesibile pentru studenți
Academia dispune de un buget anual și funcționează ca instituție finanțată din fonduri alocate de
la bugetul de stat, fonduri obținute din taxele de școlarizare și din venituri proprii.
Fondurile bugetare alocate universității permit desfășurarea, în condiții optime, a procesului de
învățământ și cercetare științifică, prin măsuri ferme de organizare și gestionare a acestora, respectând
prevederile legale, pentru îndeplinirea misiunii și obiectivelor asumate.
Fondurile rezultate din granturile obținute prin competiție sunt folosite în sprijinul cercetării
științifice, conform legislației în vigoare.
Politicile financiare elaborate de universitate vizează eficientizarea și diversificarea surselor de
finanțare.
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IP.A.2.1.4. Sistemul de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenți
Modul de acordare a acestor burse și posibilitățile de asistență financiară a studenților din partea
Academiei sunt prevăzute în Metodologia privind acordarea burselor în anul universitar 2019-2020,
care este actualizată în fiecare an și afișată pe site-ul Academiei.
Bursele sunt acordate atât din alocațiile de la bugetul de stat, cât și din venituri proprii.
În anul universitar 2019-2020 s-au acordat un număr de 140 de burse. În conformitate cu
decizia Comisiei Centrale de Acordare a Burselor din 26.11.2019, au fost aprobate în Consiliul de
Administrație în data de 03.12.2019, pentru anul universitar 2019-2020 următoarele burse:
 Burse sociale : 20, acordate studentilor Facultății de Arhivistică.
 Burse de merit: 110, acordate astfel:
-Facultatea de Poliție: 53 burse merit;
-Facultatea de Știinte Juridice și Administrative: 27 burse merit;
-Facultatea de Politie de Frontieră: 12 burse merit;
-Facultatea de Jandarmi: 7 burse merit;
-Facultatea de Pompieri: 7 burse merit;
-Facultatea de Arhivistică: 4 burse merit.
 Burse de performanță :10, acordate astfel:
-Facultatea de Poliție: 3 burse merit;
-Facultatea de Știinte Juridice și Administrative: 3 burse merit;
-Facultatea de Politie de Frontiera: 1 burse merit;
-Facultatea de Jandarmi: 3 burse merit.
IP.A.2.1.5. Personalul administrativ al serviciilor de sprijin pentru studenţi
Academia dispune de personal de sprijin pentru studenţi, respectiv secretariatele facultăților,
personalul didactic auxiliar din cadrul formațiunilor de studenți, personalul administrativ, personal din
cadrul Compartimentului evidenţă studenţi şi consiliere psihologică etc.
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
B.1. Conţinutul programelor de studiu
La nivelul Academiei, planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe:
a) să se regăsească disciplinele conform standardelor ARACIS;
b) să se respecte structurile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din
prezentul standard;
c) să se regăsească definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și
transversale;
d) să fie asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale
Uniunii Europene;
e) să fie asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline
stabilite.
Învățământul este organizat pe principiul Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).
Ritmul mediu săptămânal este stabilit de senatul universitar pentru fiecare ciclu de studii/program
postuniversitar, respectând standardele generale și pe cele specifice.
Coerența formării competențelor definitorii pentru domeniile ,,drept” și ,,ordine și siguranță
publică” se asigură printr-un set de reguli, care se referă, în principal, la:
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- stabilirea, cu exactitate, a volumului de cunoștințe care trebuie însușite și de deprinderi necesar
a fi formate absolvenților, în cadrul fiecărui ciclu de organizare și desfășurare a studiilor universitare;
- înlănțuirea logică a cunoștințelor teoretice însușite cu activități practice, de formare a
deprinderilor, în cadrul fiecărui ciclu de studii;
- evitarea repetărilor și a suprapunerilor inutile de cunoștințe însușite și de deprinderi formate de
la un ciclu de studii universitare la ciclul imediat următor;
- stabilirea unei legături logice între cunoștințele și competențele formate în cadrul unui ciclu de
studii inferior și ale celui imediat următor, prin delimitarea strictă a nivelului de complexitate a acestora.
Disciplinele din planul de învățământ au o succesiune logică. O disciplină se eșalonează pe un
semestru sau pe ambele semestre și se încheie cu evaluarea cunoștințelor. Ponderea disciplinelor din
planul de învățământ se determină pe baza numărului de ore didactice.
Programele de studii asigură competențe de comunicare în cel puțin o limbă străină de circulație
internațională utilizată în spațiul aliat ori al Uniunii Europene, programele de studii universitare de licență
oferindu-le posibilitatea studenților de a opta pentru o a doua limbă străină.
S.B.1.1. Admiterea studenţilor
Concursul organizat de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru admiterea în ciclul de
studii universitare de licență la Facultatea de Poliţie, Facultatea Poliţie de Frontieră, Facultatea de
Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Pompieri, Facultatea de
Arhivistică, s-a organizat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru
Ioan Cuza” în anul 2019, nr.4.527.009 din 17.01.2019, structurat potrivit criteriilor generale privind
admiterea în învățământul universitar de licență, elaborate de Ministerul Educației Nationale și
completate cu cele specifice stabilite și aprobate de către Senatul Universitar al Academiei de Poliție,
luând în considerare prevederile legislației în vigoare.
La concursul de admitere au fost înscriși un număr de 2.896 candidați din care au fost admiși,
respectiv înmatriculați un număr de 604 candidați la care se adaugă un număr de 10 candidați din
Palestina și 1 candidat din Republica Moldova, admiși ca urmare a protocoalelor încheiate de către
Ministerul Afacerilor Interne cu țările respective.
IP.B. 1.1.1. Principii ale politicii de recrutare şi admitere
Academia de Poliție aplică o politică transparentă în ceea ce priveşte admiterea, elaborează oferta
educaţională, o publică pe site-ul instituţiei şi o distribuie structurilor de profil centrale și locale cu 6
luni înainte de data derulării concursului.
Toate detaliile privind probele de concurs, condiţiile de înscriere şi modul de desfăşurare a
concursurilor sunt cuprinse în Regulamentul propriu de admitere care este elaborat în conformitate cu
ordinele şi instrucţiunile M.A.I., ale şefilor inspectoratelor generale şi ordinelor M.E.C. Probele de
admitere urmăresc testarea nivelului de cunoştinţe de istorie, limba română şi limbă străină
corespunzătoare categoriei de studenţi, respectându-se totodată, principiul egalităţii şanselor tuturor
candidaţilor, fără nici o discriminare.
La concursul de admitere pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
diplomă echivalentă, care îndeplinesc condiţiile şi criteriile de recrutare prevăzute de normele în
vigoare.
La Facultatea de Științe Juridice și Administrative la admiterea din sesiunea august 2019, la
Programul de studii universitare de licență „Drept” au fost înscriși 589 de candidați pe un număr de 115
locuri, dintre care 15 dedicate exclusiv MapN. Mediile de admitere au fost cuprise între 7,9 și 9,6. La
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Programul de studii universitare de licență „Administrație Publică” nu s-a organizat concurs de
admitere.
La începutul anului universitar 2019-2020, secretariatul facultății a desfășurat activități specifice
privind înmatricularea celor 115 studenți din seria 2019-2023.
În cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative în sesiunea de admitere Septembrie 2019,
s-a organizat concursul de admitere la 6 programe de studii universitare de Masterat în domeniul ”Științe
Juridice”, după cum urmează:
Dreptul Afacerilor – 17 studenți
Științe Penale – 35 studenți
Managementul Resurselor Umane în Sistemul autorităților de Ordine Publică – 71 studenți
Drept Administrativ – 22 studenți
Cercetări Criminalistice Aplicate – 22 studenți
Relaţii şi Organizaţii Internaţionale în Dreptul Contemporan – 26 studenți
La Facultatea de Poliție concursul de admitere în sesiunea iulie-august 2019 la studii
universitare de licenţă s-a desfăşurat în vederea ocupării unui număr de 290 locuri (învăţământ cu
frecvenţă) şi 50 locuri (învăţământ cu frecvenţă redusă). Situaţia candidaţilor înscrişi la Facultatea de
Poliţie după susţinerea probelor eliminatorii a evidenţiat o concurenţă acerbă, ultima medie a candidaților
admiși la O.S.P. (învăţământ cu frecvenţă) fiind 9,10.
La începutul anului universitar, Compartimentul Secretariat al Facultăţii de Poliţie a desfăşurat
activităţi specifice privind înmatricularea/înscrierea a 884 de studenţi la învăţământ cu frecvenţă, pe
ani de studii situaţia prezentându-se astfel: 290 studenţi în anul I de studii; 305 studenţi în anul II de
studii; 289 studenţi în anul III de studii.
În cadrul Facultăţii de Poliţie în sesiunea de admitere septembrie 2019, s-a organizat concurs
de admitere la 4 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 investigării fraudelor (120 credite - 4 semestre) ;
4. Poliţie judiciară (120 credite - 4 semestre).
În cadrul Facultății de Poliție, la programele de studii universitare de masterat au fost
înmatriculați în urma susținerii concursului de admitere din luna septembrie 2019 un număr de studenți,
după cum urmează:
- Managementul Activitaților de Ordine Publică și Siguranță Națională: 50 studenți;
- Mangementul Cooperării Polițienești Internaționale: 50 studenți;
- Managementul Investigării Fraudelor: 39 studenți;
- Poliție Judiciară: 29 studenți.
La Facultatea de Jandarmi concursul de admitere în sesiunea iulie-august 2019 la studii
universitare de licenţă s-a desfăşurat în vederea ocupării unui număr de 70 locuri (învăţământ cu
frecvenţă) şi 7 locuri (învăţământ cu frecvenţă redusă). Situaţia candidaţilor înscrişi la Facultatea de
Jandarmi după susţinerea probelor eliminatorii a evidenţiat o concurenţă acerbă, ultima medie a
candidaților admiși la O.S.P. (învăţământ cu frecvenţă) fiind 8,50.
La Facultatea de Poliție de Frontieră concursul de admitere în sesiunea iulie-august 2019
concursul s-a desfășurat în perioada 26.07 – 13.08.2019. Pentru cele 70 locuri (1 de etnie maghiară, 2 pe
locuri de minorități (unul olimpic), 2 de etnie rromă) de la învățământul cu frecvență, din totalul celor
înscriși s-au prezentat în jur de 350 de candidați în condiții corespunzătoare. Oferta educațională cuprinde
70 locuri specializarea poliție de frontieră, 12 locuri specializarea pașapoarte și 8 locuri specializarea
imigrări cu profilarea începând cu semestrul I din anul universitar 2020/2021.
Media maximă de admitere a fost 9,50 și media minimă de admitere a fost 8,50.
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La sfârșitul concursului de admitere au fost depuse 7 contestații (1 contestație a unui candidat
declarat ”admis” și 6 contestații candidați declarați ”respinși”)
În cadrul Facultății de Poliție de Frontieră au fost înmatriculați în anul universitar 2019-2020, un
număr de 201 studenți (126 băieți şi 75 fete);
Pe ani de studii situația se prezintă astfel:
- 71 studenți în anul I de studiu (31 fete și 40 băieți), grupele 117-119;
- 60 studenți în anul II de studiu (22 fete și 38 băieți), specialitățile Poliție de Frontieră, Imigrări şi
Pașapoarte, grupele 219-222;
- 70 studenți în anul III de studiu (22 fete și 48 băieți) specialitățile Poliție de Frontieră și Imigrări,
grupele 321-325.
În anul universitar 2019-2020 ofertele educaționale pentru programele de studii universitare de
licenţă gestionate de C.I.F.R.I.D au fost următoarele:
 pentru forma de învățământ “la distanţă” specializarea “Drept” au fost prevăzute un număr de 100
de locuri, în regim cu taxă, forma de admitere fiind prin concurs. Au fost înscriși un număr de 18
candidați, după susținerea probei scrise au fost admiși 15, ulterior au fost înmatriculați 15
studenți.
 pentru forma de învățământ “frecvență redusă”, specializarea “Ordine și Siguranță Publică” au
fost prevăzute un număr de 50 de locuri, în regim buget, forma de admitere fiind prin concurs,
respectiv contravizită medicală, probă de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a
cunoștințelor scrise. Au fost declarați admiși un număr de 50 de candidați, ulterior au fost
înmatriculați 50.
La Facultatea de Arhivistică concursul de admitere pentru ocuparea celor 25 de locuri la
programul de licență scoase la concurs în sesiunea iulie-august 2019 (din care 20 la buget şi 5 cu taxă) sa desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de admitere, valabil pentru sesiunea 2019, care a fost
întocmit cu respectarea principiilor politicii de recrutare şi admitere a studenţilor, în mod transparent şi
riguros şi cu respectarea principiului egalităţii şanselor tuturor candidaţilor.
În vederea susţinerii concursului de admitere s-au înscris 30 de candidaţi (înregistrându-se
practic o concurenţă de 1,2 candidaţi/loc), dintre care au reuşit să treacă testul psihologic 29. Dintre
aceştia, 22 au obţinut note peste 5,00 (între 9,70 şi 6,40). Nu au existat contestaţii. Procesul de admitere
s-a desfăşurat în bune condiţii şi nu au fost constatate nereguli.
Calendarul concursului de admitere la programul de master Arhivistică contemporană, sesiunea
septembrie 2019 s-a derulat în perioada 02-25.09.2019 (perioadă de înscriere: 02-13 septembrie;
susținerea interviului – 24 septembrie; afișarea rezultatelor finale – 25 septembrie).
La concurs s-au înscris 26 candidaţi pe 50 de locuri scoase la concurs (dintre care 6 la buget și 44
la taxă), dintre care s-au prezentat la interviu 26 candidați. Conform rezultatelor publicate și pe site-ul
Academiei de Poliție, au fost admiși la program toți cei 26 candidați prezenți, rezultatele evaluărilor
comisiei de concurs înscriindu-se între 10.00 și 6.00 (nota maximă a fost obținută de o candidată).
Candidații au obținut note de admitere după cum urmează: o notă de 10.00, 2 note de 9.33, 2 note de 8
(8.33 și 8.00) ,10 note cuprinse între 7,96 și 7.00, 11 note între 6,75-6.00. Conform ierarhizării pe note și
a opțiunilor privind înmatricularea, 6 candidați au fost admişi pe locuri bugetate şi 20 pe locuri cu taxă.
În anul 2019, la Facultatea de Pompieri au fost înmatriculați 37 din cei 38 de studenți români
declarați admiși în urma concursului de admitere din sesiunea august (un student a refuzat înmatricularea
în cadrul facultății), precum și 2 basarabeni selecționați de IGSU/MAI din Republica Moldova și 10
palestinieni care au absolvit anul pregătitor în vara anului 2019 la Facultatea de Litere din cadrul
Universității București.
În luna septembrie 2019 s-a organizat concursul de admitere la masteratul „Managementul
situațiilor de urgență” și ”Ingineria securității la incendiu” pentru seria 2019-2021, în conformitate cu
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de
masterat pentru anul universitar 2019-2020, numărul de locuri scoase la concurs a fost de 50, dintre care
5 bugetate și 45 cu taxă.
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În urma susținerii examenului de admitere au fost înmatriculați un număr de 34 de masteranzi
declarați admiși, dintre care 5 pe locurile bugetate, la programul de studii universitare de masterat
Managementul Situațiilor de Urgență.

COLEGIUL NAȚIONAL DE AFACERI INTERNE
Programele de pregătire organizate în anul universitar 2019/2020 au vizat cursuri de sprijinire în mod direct
a misiunilor și operațiilor PSAC, inclusiv activități de formare și educație anterioare desfășurării misiunii sau
operației și în timpul desfășurării acesteia, cursuri de sprijinire a parteneriatelor UE și a țărilor participante la
misiunile și operațiile PSAC, cursuri privind PSAC și PESC pentru public specializat sau axate pe anumite domenii
de interes (Strategic Communication).
Activitățile derulate în anul universitar 2019/2020 au fost planificate/replanificate cu respectarea strictă a
recomandărilor și măsurilor impuse pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus, reușind să beneficieze de
aprecierea participanților, cursanți și speakeri. În anul universitar 2019/2020, CNAI a organizat următoarele
programe de pregătire:

Cursuri naționale:
 Curs management tactic de nivel II - „Managementul Afacerilor Interne”
 Curs management strategic de nivel III - „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”
Cursuri internaționale:
 ”Cursul de Orientare în domeniul PSAC” – CSDP Orientation Course
 ”Cursul de orientare privind Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC)”
 “Pre-deployment Training for CSDP Missions and Operations”
 ”Strategic Communications in the Context of CSDP”
 Cursul pilot ”Cyber Diplomacy Module 1 – Cyberdiplomacy – Tool for Strategic Security Policy”
Cursuri organizate în cadrul CPDOSP 2020
 Cursul postuniversitar ”Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”
Date statistice cursuri CNAI:
 Cursul „Managementul Afacerilor Interne”, seria octombrie 2019 – februarie 2020
- număr candidați înscriși – 49;
- număr cursanți admiși/înmatriculați – 45;
- număr absolvenți – 44.
 Cursul „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria ”General de brigadă (r)
prof.univ.dr. Damian MICLEA”
- număr candidați înscriși – 50;
- număr cursanți admiși/înmatriculați – 46;
- număr absolvenți – 42.
Date statistice cursuri CPDOSP:
 Cursul”Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, seria noiembrie 2019 iulie 2020
- număr candidați înscriși – 24;
- număr cursanți admiși/înmatriculați – 24;
- număr absolvenți – 22
STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
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ȘCOALA DOCTORALĂ ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ –
DOMENIUL ” ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ”
Şcoala Doctorală O.P.S.N. funcționează în baza unui regulament propriu, care a fost elaborat de
către consiliul școlii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai școlii
doctorale în 2017, și revizuit, cel mai recent, în 2020, cu respectarea prevederilor Regulamentului
instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul
I.O.S.U.D. (adoptat în 2018 și revizuit, cel mai recent, în 2020) și a celorlalte modificări legislative
intervenite în perioada 2017-2020.
Şcoala Doctorală O.P.S.N. este condusă de Consiliul Școlii Doctorale O.P.S.N., funcția de director
al școlii doctorale nefiind încadrată.
Şcoala Doctorală O.P.S.N. gestionează domeniul de studii universitare de doctorat „Ordine publică
și siguranță națională” care, conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de
studii universitare pentru anul universitar 2020/2021 (Anexa 1 la H.G. nr. 299/2020), aparține ramurii de
știință Științe militare, informații și ordine publică” și domeniului fundamental „Științe sociale”.
Prin Ordinul M.E.C.nr. 5.864 din 22.10.2020 (publicat în M. Of. nr. 1038 din 06.11.2020) a fost
retrasă acreditarea Școlii Doctorale OPSN, în considerarea Hotărârii CEMU nr. 79/08.10.2020 (accesibilă
pe site-ul CEMU) și înregistrată la UEFISCDI cu nr. CEMU - 149 din 19.10.2020 și la M.E.C. cu nr.
36053 din 19.10.2020, pronunțată în baza unui Raport de analiză sesizare/solicitare CEMU (și nu a unui
raport extern de evaluare).
Retragerea acreditării școlii doctorale implică retragerea dreptului acestei școli de a organiza
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi. În același timp, Școala Doctorală
O.P.S.N.asigură în continuare școlarizarea studenților doctoranzi deja înmatriculați la data retragerii
acreditării.
La data retragerii acreditării erau înmatriculați 69 de studenți doctoranzi (unul în anul III – reluare
după întreruperea studiilor, 13 în perioadă de prelungire a programului de studii și 55 în perioadă de grație
în vederea finalizării și susținerii tezei).
ȘCOALA DOCTORALĂ DREPT
Școala Doctorală Drept funcționează în baza unui regulament propriu, care a fost elaborat de către
consiliul școlii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale în
2017, și revizuit, cel mai recent, în 2020 cu respectarea prevederilor Regulamentului instituţional de
organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat de la nivelul I.O.S.U.D. (adoptat
în 2018 și revizuit, cel mai recent, în 2020) și a celorlalte modificări legislative intervenite în perioada
2017-2020.
Şcoala Doctorală Drepteste condusă de Consiliul Școlii Doctorale Drept, funcția de director al
școlii doctorale nefiind încadrată.
Școala Doctorală Drept gestionează domeniul de studii universitare de doctorat „Drept” care,
conform Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul
universitar 2020/2021 (Anexa 1 la H.G. nr. 299/2020), aparține ramurii de știință „Științe juridice” și
domeniului fundamental „Științe sociale”.
Prin Ordinul M.E.C. nr. 5.863 din 22.10.2020 (publicat în M. Of. nr. 1038 din 06.11.2020) a fost
retrasă acreditarea Școlii Doctorale Drept, în considerarea Hotărârii CEMU nr. 79/08.10.2020
(accesibilă pe site-ul CEMU) și înregistrată la UEFISCDI cu nr. CEMU - 149 din 19.10.2020 și la
M.E.C. cu nr. 36053 din 19.10.2020, pronunțată în baza unui Raport de analiză sesizare/solicitare
CEMU (și nu a unui raport extern de evaluare).
Retragerea acreditării școlii doctorale implică retragerea dreptului acestei școli de a organiza
concurs de admitere pentru selectarea de noi studenți doctoranzi. În același timp, Școala Doctorală
Dreptasigură în continuare școlarizarea studenților doctoranzi deja înmatriculați la data retragerii
acreditării.
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La data retragerii acreditării erau înmatriculați 28 de studenți doctoranzi (unul în anul III – reluare
după întreruperea studiilor, 7 în perioadă de prelungire a programului de studii și 20 în perioadă de
grație în vederea finalizării și susținerii tezei).
1. Activități desfășurate în cursul anului 2020
● În cursul anului 2020 s-au susţinut un număr de 16 teze de doctorat, după cum urmează:
- 5 teze în domeniul ”Drept”;
- 11 teze îndomeniul”Ordine publică și siguranță națională”.
Pe platforma electronică a Ministerului Educației și Cercetării au fost încărcate documentele din
dosarele personale ale tuturor studenților doctoranzi care au susținut public teza de doctorat, în vederea
evaluării și acordării titlului științific de doctor.
● În cursul anului 2020 au fost emise 3 ordine ale ministrului educației și cercetării privind
atribuirea titlului de doctor, ca urmare a validării tezelor de doctorat de către comisiile de specialitate ale
CNATDCU, pentru un număr de 18 studenți-doctoranzi, dintre care 7 în domeniul „Drept”și 11 în
domeniul „Ordine publică și siguranță națională”.
Totodată, CNATDCU a invalidat două teze în domeniul „Drept” (dintre care una cu posibilitatea
refacerii, iar cea de a doua definitiv) și două în domeniul „Ordine publică și siguranță națională” (cu
posibilitatea refacerii).
A fost emis și un ordin de retragere a titlului de doctor în domeniul „Ordine publică și siguranță
națională”, consecința fiind pierderea calității de conducător de doctorat - membru al Școlii Doctorale
OPSN, a persoanei respective, precum și redistribuirea studenților-doctoranzi pe care îi avea în
îndrumare.
● Având în vedere faptul că, pentru anul universitar 2019/2020 nu a fost organizat concurs de
admitere, în cursul anului 2020 nu au existat studenți-doctoranzi aflați în anul I (în cadrul programului de
pregătire bazat pe studii universitare avansate), astfel încât nu au fost desfășurate activități didactice, ci
doar activități de cercetare științifică (în cadrul programului de cercetare științifică). Pentru aceasta,
conducătorii de doctorat au susținut activitățile curente de îndrumare prin acordarea de consultații,
îndrumarea elaborării referatelor de cercetare științifică și a tezelor de doctorat, precum și a altor articole,
studii publicate în reviste de specialitate sau susținute la diferite manifestări științifice, dar și prin
recomandările/observațiile făcute în cadrul comisiilor de îndrumare cu ocazia susținerii referatelor sau a
presusținerii tezelor de doctorat.
În ceea ce privește activitățile de cercetare științifică ale studenților-doctoranzi sub îndrumarea
conducătorilor de doctorat, pe lângă elaborarea referatelor de cercetare și a tezelor de doctorat, o parte
dintre studenții doctoranzi au fost implicați și în cadrul altor proiecte. Astfel, în contextul Acordului de
parteneriat între Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București și Universitatea ”Agora” Oradea,
9 doctoranzi (sub îndrumarea a 3 conducători de doctorat ai Școlii Doctorale Drept) au participat la
Conferința științifică cu participare internațională „Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”
ediția a II-a, cu transmisie on-line, 6 noiembrie 2020, în cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Județean
Arad prin Centrul Cultural Județean Arad. De altfel, Academia de Poliție (prin intermediul DSD) a fost
partener la organizarea acestei conferințe.
În contextul pandemiei SARS-COV 2, pe perioada stării de urgență (15 martie – 15 mai 2020)
activitățile de îndrumare s-au desfășurat exclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță,
iar pe perioada stării de alertă susținerea referatelor de cercetare științifică și a tezelor de doctorat s-a
realizat cu respectarea măsurilor de protecție, fără a fi suspendate, însă, activitățile școlilor doctorale sau
contractele de studii ale studenților-doctoranzi.
Au fost susținute 20 de referate de cercetare științifică în domeniul OPSN și 11 referate de
cercetare științifică în domeniul Drept.
Ca element de noutate, taxele de studii/de susținere publică a tezelor au fost achitate on-line,
potrivit unei proceduri operaționale adoptate la nivelul Academiei.
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● În cursul anului 2020 au avut loc 5 ședințe ale C.S.U.D. și 22 ședințe ale Consiliilor Școlilor
Doctorale O.P.S.N./Drept (12 ședințe Consiliu O.P.S.N., 10 ședințe Consiliu Drept), în care au fost luate
decizii privind revizuirea regulamentului instituțional și a regulamentelor școlilor doctorale, avizarea
statelor de funcții și a planurilor de învățământ, exmatricularea unor studenți-doctoranzi, aprobarea
comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat, avizarea unor perioade de prelungire a studiilor și a
unor perioade de grație etc.
● În prezent, în evidenţa Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale sunt înscrişi 97
studenți-doctoranzi, dintre care:
- 28 în domeniul ”Drept”;
- 69 în domeniul ”Ordine publică şi siguranţă naţională”.
Au fost exmatriculaţi, în cursul anului 2020, un număr de 22 dedoctoranzi, astfel:
- 7 doctoranzi din domeniul”Drept”;
- 15 doctoranzidin domeniul”Ordine publică şi siguranţă naţională”.
IP.B. 1.1.2. Practici de admitere
Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2019 a fost publicat pe pagina web a Academiei
(http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.
Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare naționale recunoscute de Ministerul Educaţiei (denumit în continuare M.Ed.) la
disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu,
beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe
locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba
eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii
legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.
Candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.Ed. beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără
susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au
fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la
examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în
instituţiile de învăţământ ale M.A.I.
Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca
urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații sau copiii militarilor invalizi și a civililor
invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara
teritoriului Statului Român, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de
evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după
caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi
îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale
M.A.I.
Pentru locurile alocate distinct candidaţilor din alte ţări, admiterea se face în condiţiile
protocoalelor/acordurilor încheiate cu beneficiarii externi.
Numărul locurilor scoase la concurs poate suferi diminuări ca urmare a aplicării prevederilor
alin.(4)-(6), precum și pentru persoanele care, prin hotărâri judecătorești definitive trebuie înmatriculate
în Academie, respectiv potrivit art.13 alin. (8) din cadrul OMENCȘ nr. 6102/2016.
Numărul locurilor rezervate pentru aplicarea prevederilor alin.(4)-(6), precum și pentru persoanele
care, prin hotărâri judecătorești definitive trebuie înmatriculate în Academie, respectiv potrivit art.13 alin.
(8) din cadrul OMENCȘ nr. 6102/2016, este comunicat pe pagina de web a Academiei de Poliție.
Perioadele de desfăşurare a concursului de admitere sunt cele prevăzute în cadrul Regulamentului
de admitere.
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Concursul de admitere se susţine în limba română, cu excepţia probei de evaluare a cunoştinţelor
la limba străină.
Înmatricularea
Candidaţii declaraţi ”admis” sunt înmatriculaţi, prin Dispoziţia Rectorului Academiei, în anul I
de studii, la facultăţile la care au concurat, până la data începerii anului universitar.
Înmatricularea studenţilor în anul I la forma de învăţământ ,,cu frecvenţă redusa” şi forma de
învăţământ „la distanţă” se realizează la secretariatul C.I.F.R.I.D., prin Dispoziţia Rectorului, în primele
două săptămâni de la începerea anului universitar, pe baza listei candidaţilor declaraţi admişi concursul de
admitere şi atribuirea fiecărui student a unui număr matricol, valabil întreaga perioadă de şcolarizare.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă, cu condiţia ca doar pentru un
singur program de studii locul să fie subvenţionat de la bugetul de stat.
La începutul primului semestru al anului I de studii, toți studenții încheie un angajament cu
Academia și un contract de studii universitare de licență cu facultatea din cadrul căreia fac parte. Prin
angajament, studentul se obligă să restituie contravaloarea cheltuielilor de întreținere și instruire pe timpul
școlarizării pentru perioada de școlarizare și instruire în academie, în cazul în care renunță la calitatea de
student sau este exmatriculat din motive care îi sunt imputabile. Neîncheierea angajamentului cu
academia semnifică renunțarea la locul ocupat prin concursul de admitere și duce la pierderea calității de
student. Locul rămas liber în urma neîncheierii angajamentului se redistribuie primului de pe lista de
respinși.
Angajamentul se încheie în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor și prevede faptul că
absolventul va lucra în cadrul MAI pentru o perioadă de 10 ani de la data nașterii raportului de serviciu.
Angajamentul se elaborează în trei exemplare: un exemplar se păstrează la SRU/la dosar, un
exemplar se trimite la beneficiar iar un exemplar se eliberează studentului.
Contractul de studii universitare de licență se elaborează în două exemplare: un exemplar se
păstrează la dosar iar un exemplar se eliberează studentului.
Studenţii de la programele de studii universitare de licenţă – învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul
Facultăţii de Poliţie, Facultății de Pompieri, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi
Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative – Programul de studii universitare de licenţă „Drept” au un
statut special, derivat din legislaţia în domeniu.
Statutul special conferă drepturi și presupune asumarea unor obligaţii, precum și restrângerea
unor drepturi şi libertăţi, potrivit reglementărilor în vigoare.
Admiterea organizată în cadrul programelor de pregătire ale CNAI, în anul universitar 20192020, a constat într-un examen care s-a desfășurat pe parcursul a două etape, evaluarea dosarului şi
susţinerea unui interviu pe tematica și bibliografia dată.
Admiterea organizată în cadrul programului de pregătire a CPDOSP, în anul universitar 20192020, a constat într-un concurs de evaluare a dosarelor candidaţilor înscriși.
S.B.1.2. Structura şi prezentarea programelor de studiu
Planurile de învățământ conțin: discipline fundamentale, de specialitate și complementare, grupate
la rândul lor în discipline obligatorii, opționale, facultative și disciplina specială educație fizică și sport, în
conformitate cu standardele specifice aprobate de Consiliul ARACIS, cu consultarea studenților,
angajatorilor și a altor actori interesați.
Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învățământ sunt prevăzute într-o succesiune logică
și au fost dezvoltate pornindu-se de la definirea și delimitarea precisă a competențelor generale și de
specialitate, ponderile disciplinelor fiind exprimate în credite de studii transferabile, în sistemul european
ECTS.
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Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învățământ au la bază Fișe de disciplină, în care
sunt precizate obiectivele disciplinei, conținutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs,
seminar și activități aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenților, bibliografia minimală.
Anul universitar este structurat pe două semestre, raportul dintre orele de curs și cele ale
activităților didactice aplicative (seminarii, laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.) respectă
standardele specifice ARACIS.
Disciplinele de studii prevăzute în planul de învățământ sunt finalizate în proporție de cel puțin
50% cu examene, pentru fiecare examen fiind numită o comisie de examinare, la care participă cel puțin
două cadre didactice.
IP.B. 1.2.1. Structura programelor de studii
Structura şi conţinutul planurilor de învăţământ respectă cerinţele normative formulate în
Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor
de performanţă a ARACIS, precum şi criteriile de alocare şi dobândire a creditelor de studii
transferabile în sistem european – ECTS, exprimate în REGULAMENTUL privind aplicarea Sistemului
European de Credite Transferabile și pentru Mobilitatea Academică în Academia de Poliţie
,,Alexandru Ioan Cuza” republicat prin HSU nr. 70 /2020.
De asemenea instituția are și o Metodologie privind recunoașterea și echivalarea studiilor
efectuate de studenții din ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza”.
Planurile de învățământ au fost elaborate în conformitate cu standardele ARACIS, cu consultarea
beneficiarilor și în acord cu evoluția socială, economică a societății.
Planurile de învățământ sunt elaborate cu respectarea următoarelor cerințe:
a) se regăsesc disciplinele conform Standardelor ARACIS;
b) se respectă ponderile pe tipuri de discipline, conform nomenclatorului de discipline din Standardele
ARACIS
c) se regăsește definirea clară și delimitarea precisă a competențelor profesionale și transversale;
d) este asigurată compatibilitatea cu planurile și programele de studii similare din țări ale Uniunii
Europene;
e) este asigurată compatibilitatea la nivel național prin consultarea nomenclatorului de discipline stabilite.
Planul de învăţământ cuprinde discipline de fundamentale, de specialitate şi complementare;
discipline obligatorii şi opţionale.
Planul de învăţământ este structurat pe 3/4 ani, a câte 2 semestre fiecare, fiecare semestru
organizat pe 14 săptămâni, cu excepţia semestrului 6/8 care este organizat pe 12 săptămâni.
La nivelul programelor de studiu, în planul de învăţământ disciplinele fundamentale, obligatorii şi
complementare asigură 30 credite (ECTS) pentru fiecare semestru, astfel încât pe totalul ciclului de
învăţământ numărul creditelor de studiu transferabile este 240 ECTS respectiv 180 ECTS.
În vederea configurării Planurilor de învățământ la programele de studii universitare de licență,
specializarea “Ordine și siguranță publică” din cadrul Facultății de Poliție, Facultății de Poliție de
Frontieră și Facultății de Jandarmi, Academia de Poliție a înaintat către ARACIS propuneri privind
modificarea și completarea Standardelor specifice privind evaluarea externă a calității academice a
programelor de studii din domeniile de licență și master aferente Comisiei de specialitate nr. 4 Științe
Sociale, Politice și ale Comunicării, pentru domeniul de licență “Științe militare, informații și ordine
publică”, specializarea “Ordine și siguranță publică”, acestea fiind aprobate de către Consiliul ARACIS și
actualizate la data de 30.07.2020, după cum urmează:
1) Discipline fundamentale (generale)
Nr.
Crt.

Disciplina

Tipul
disciplinei

25/57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Teoria generală a dreptului
Drept civil. Teoria generală. Persoanele
Drept constituțional și instituții politice
Etică și integritate
Logică juridică
Drept civil. Drepturi reale. Teoria obligaţiilor
Criminologie
Tehnică criminalistică
Drept civil. Contracte/Succesiuni
Drept internaţional public
Drept muncii
Drept financiar

(obligatorie/opțională)
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
opțională
opțională
opțională

2) Discipline de domeniu
Nr.
Crt.

Disciplina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Drept administrativ
Drept penal – partea generală
Drept penal – partea specială
Drept procesual penal
Drept procesual civil
Drept umanitar
Dreptul mediului
Dreptul Uniunii Europene
Dreptul comerțului international
Dreptul transporturilor
Drept internaţional privat
Drept comercial
Dreptul familiei

Tipul
disciplinei
(obligatorie/opțională)
obligatorie
obligatorie
obligatorie
obligatorie
opțională
opțională
opțională
opțională
opțională
opțională
opțională
opțională
opțională

3) Discipline de specialitate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Disciplina
Administraţie penitenciară
Admisia străinilor în România
Analiza de risc
Asistența și integrarea străinilor
Bazele activităţii informative
Cercetarea şi documentarea misiunilor
Combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate
Comunicare interpersonală în poliţia naţională
Comunicare şi dialog în domeniul ordinii publice
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Comunicare şi relaţii publice în sistemul securităţii publice
Cooperare poliţienească internaţională
Discipline de specialitate pe domenii operative
Dreptul frontierei de stat
Evidența pașapoartelor simple
Îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României
Informatică aplicată în sistemul de ordine şi siguranţă publică
Instrucția tragerii
Investigarea criminalităţii transfrontaliere
Istoria Jandarmeriei Române
Istoria Poliției de Frontieră
Legislaţie Schengen
Legislație și proceduri de azil
Management organizaţional al jandarmeriei
Management organizaţional al poliției
Management penitenciar
Managementul Integrat al Frontierelor
Medicină legală
Metode şi tehnici operative
Metodica pregătirii personalului
Metodica pregătirii personalului Poliţiei de Frontieră
Metodologie criminalistică
Operaţii multinaţionale
Personalizarea documentelor de călătorie
Pregătire de stat major
Pregătire militară generală
Procedura de determinare a statului membru responsabil și utilizarea sistemului de date
Eurodac
Proceduri în activitatea de pașapoarte
Protecția datelor cu caracter personal în activitatea de pașapoarte
Protecția informațiilor clasificate
Protecţia informaţiilor clasificate și a datelor cu caracter personal
Protecția juridică a drepturilor omului în domeniul ordine și siguranță publică
Psihologia comportamentului uman
Psihologie aplicată
Psihologie judiciară
Psihologie penitenciară
Regimul juridic al liberei circulații al cetățenilor români I
Regimul juridic al liberei circulații al cetățenilor români II
Reglementarea dreptului de ședere pe teritoriul României
Securitatea sistemelor informatice
Sisteme tehnice şi de control la frontieră
Sociopsihologie aplicată în spaţiul Schengen
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Tactică criminalistică
Tactica Jandarmeriei
Tactica Poliţiei de Frontieră – acțiuni operative
Tactica Poliţiei de Frontieră – controlul la frontieră
Tactica Poliţiei de Frontieră – supravegherea la frontieră
Tactică poliţienească
Tactici, tehnici şi procedee de intervenţie I
Tehnici de comunicare şi soluţionare a conflictelor în penitenciare
Tehnici de investigare a criminalităţii în sistemul penitenciar
Teorie şi tactică penitenciară

4) Discipline complementare
Nr.
Crt.
1
2

Disciplina

Tipul
disciplinei
(obligatorie/opțională)
Educaţie fizică
obligatorie
Limbă străină aplicată în domeniul ordine şi siguranţă obligatorie
publică

La programele de studii universitare de masterat disciplinele din planul de învăţământ sunt
în acord cu competenţele ce trebuie dobândite la finalul programului de studiu.
Disciplinele de studiu urmează o succesiune logică în ceea ce priveşte specificul şi natura
cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în timp. Parcurgerea materiei se face în mod gradual, logic, în
acord cu cerinţele didacticii şi pedagogiei, fiind o continuare a studiilor universitare de licenţă.
Se are în vedere îndeplinirea următoarelor cerinţe:

definirea şi delimitarea precisă a competenţelor profesionale şi transversale pe domenii de
studii universitare de master;

compatibilitatea cu cadrul de calificări naţional.
Fișele de disciplină conțin următoarele informații: categoria formativă a disciplinei
(fundamentală, de specialitate etc.); regimul disciplinei (obligatorie, opțională, facultativă); fondul de
timp (numărul de ore pe săptămână și pe semestru, numărul de ore de studiu individual); numărul de
credite; disciplinele anterioare condiționate sau recomandate; competențele specifice pe care le asigură
disciplina, profesionale și transversale; obiectivele disciplinei (generale și specifice) conținutul
disciplinei; bibliografia, modul de evaluare a studentului, precum și precizări asupra activităților de
predare (cursuri), a activităților de seminar și a celor practice, cu menționarea temelor și a numărului
de ore alocate parcurgerii fiecărei teme, criteriile și metodele de evaluare, inclusiv standardul minim
de performanță.
Anual, fişele disciplinelor sunt elaborate/actualizate de titularii de disciplină conform cerinţelor
instituţionale pentru fiecare serie de studenţi.
Fişele disciplinelor sunt elaborate de către titularii de disciplină şi dezbătute în consiliul
departamentului cu scopul de a nu exista suprapuneri ale temelor de studiu la discipline înrudite.
Ulterior, acestea sunt supuse avizării Consiliului Facultăţii, fiind arhivate la facultăți.
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În anul universitar 2019-2020, nivelul de pregătire a studenţilor a fost verificat şi evaluat cu
prilejul testărilor, seminariilor şi lucrărilor practice care au permis consolidarea mai bună a
deprinderilor practice şi cunoştinţelor teoretice, dar şi a examenelor şi colocviilor, la toate disciplinele
prevăzute în planurile de învăţământ.
Evaluarea studenţilor s-a realizat prin evaluarea continuă - verificări permanente, orale şi/sau
scrise, precum şi cu privire la formarea deprinderilor/abilităţilor practice, după caz -, evaluarea
periodică, pe parcursul semestrului - verificări orale, scrise, sau practice, la date bine precizate – şi
evaluarea sumativă - examene, colocvii, verificări.
Prin Hotărârea Senatului Universitar nr.29/10.03.2020, s-a hotărât suspendarea activităților
didactice la P.S.U. Licență, respectiv P.S.U. Master, în perioada 10.03– 22.03.2020, ca urmare a
măsurilor de profilaxie a răspândirii COVID-19.
Potrivit Decretului Preşedintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României, Capitolul VII, art.49, pe durata stării de urgenţă, cursurile din toate
unităţile şi instituţiile de învăţământ au fost suspendate.
Având în vedere situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-COV2, activităţile didactice
în învăţământul superior cu interacţiune faţă în faţă au fost suspendate prin Hotărârea Senatului
Universitar nr.65/13.05.2020 până la finalul anului universitar 2019-2020, activităţile desfăşurându-se
online, prin intermediul platformei e-Learning. În acest sens s-a elaborat Metodologia privind
desfășurarea activităților on-line la programele de studii de licență, respectiv de masterat.
Trebuie să evidenţiem faptul că în perioada stării de urgență, începând cu data de 07.04.2020,
majoritatea cadrelor didactice au fost delegate la unităţile operative din cadrul Poliţiei Române pentru
desfăşurarea de activităţi specifice de ordine şi siguranţă publică în contextul pandemiei de COVID19, ocazie cu care activitățile didactice cu studenţii s-au rezumat la postarea unor teme pe platforma elearning la anumite discipline, fără existenţa unei interacţiuni online în timp real cu aceştia.
Pandemia COVID a generat o situație fără precedent pentru învățământ, fiind puși în fața unor
probleme nemaiîntâlnite, dintre care cea mai importantă a fost problema asigurării continuității
procesului de învățare.
În cel de-al doilea semestru al anului universitar 2019–2020, în plin context pandemic, a fost
decisă sistarea cursurilor față-în-față și transferarea lor în mediul online.
Luând în considerare necesitatea adaptării metodelor de predare la nevoile specifice ale
studenților în educația online în vederea asigurării unui învățământ centrat pe student, cadrele
didactice au utilizat platforma funcțională creată la nivel institutional, avându-se în vedere și
monitorizarea eficientă a desfășurării activităților didactice online pentru a interveni punctual și în
timp util.
Atât activităţile de curs şi seminar cât şi activitatea de evaluare prin intermediul platformei
online au constituit o provocare şi s-au făcut eforturi, atât la nivel instituţional, cât şi de către cadrele
didactice, pentru a asigura un învăţământ de calitate. Este însă evident că, deşi prezintă unele avantaje,
activitatea didactică online are şi multe neajunsuri şi nu poate îndeplini aceleaşi standarde de calitate
cu învăţământul faţă în faţă.
Cursurile organizate în cadrul CNAI sunt planificate a se desfășura în sistem modular, cu
activități didactice la sala de curs, activități didactice itinerante și de documentare la sediile structurilor
partenere în domeniul afacerilor interne și activități didactice desfășurate pe platforma electronica a
CNAI. Activitățile didactice sunt susținute de cadre didactice asociate invitate si specialiști în
domeniile de referință, adaptate nevoilor actuale de pregătire și formare profesională de la nivelul
structurilor beneficiare. De asemenea, activitățile didactice itinerante și de documentare urmăresc
prezentarea capabilităților, modalităților de intervenție, asigurarea masurilor de ordine publică și
securitate națională a instituțiilor și structurilor de la nivel național cu responsabilități în domeniu.
Planurile de învățământ de la nivelul CNAI sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare și
aprobate de către conducerea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Afacerilor Interne.
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IP.B. 1.2.2. Diferenţiere în realizarea programelor de studiu
Programele de studiu sunt unitare ca structură, indiferent de forma de învățământ (IF/IFR/ID), dar
se diferențiază în realizare după mijloacele utilizate în cele trei forme de învățământ. Durata ciclului de
licență este de trei/patru ani (180 ECTS/240 ECTS) pentru toate formele de învățământ și de doi ani
pentru masterat (90 ECTS/120 ECTS). Cadrele didactice își adaptează metodica predării în funcție de
necesitățile studenților.
Programul de studiu include:
pregătirea academică respectând standardele generale şi standardele specifice asigurare a
calităţii în învăţământul superior;
pregătirea de specialitate la nivelul standardelor ARACIS;
pregătirea fizică conform cerinţelor legale.
Planul de învăţământ asigură viitorilor specialişti o temeinică pregătire în domeniile din
cadrul Academiei. Sunt prevăzute, de asemenea, stagii de practică de specialitate, menite să-i
familiarizeze pe studenţii cu problemele concrete cu care s-ar putea confrunta la diferitele locuri de
muncă viitoare, în variate sectoare ale MAI.
În Academia de Poliție, punem accent deosebit pe însuşirea cunoştinţelor multidisciplinare
şi interdisciplinare necesare organizării şi conducerii compartimentelor din cadrul MAI.
Acumularea acestor cunoştinţe teoretice şi formarea unor abilităţi practice corespunzătoare
permit viitorilor absolvenţi exercitarea de funcţii în cadrul MAI.
IP.B. 1.2.3. Relevanţa programului de studiu
Formarea de ofiţeri şi arhivişti pentru asigurarea nevoilor de personal ale M.A.I., care este
beneficiar determinat principal al procesului formativ desfăşurat în instituţia de învăţământ superior.
B.2. Rezultatele învăţării
S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute
IP.B. 2.1.1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii
La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei, cu excepţia celor de la
Facultatea de Arhivistică, încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în
vigoare, prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să-şi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în
cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcţie de nevoile acestui minister.
Potrivit actelor normative incidente domeniului, studenții Academiei de Poliție sunt repartizați, la
finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcție de nevoile
beneficiarilor și de opțiunile absolvenților, în domeniul pentru care au fost pregătiți, excepţie făcând doar
absolvenții Facultății de Arhivistică, care ocupă posturi în sistemul Arhivelor Naționale prin concurs, în
funcție de nevoile beneficiarului.
IP.B. 2.1.2. Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare
Continuarea studiilor universitare de către absolvenții programelor de studii universitare de
licență, la master și doctorat, dă posibilitatea absolvenților să obțină un grad înalt de specializare și cu
un conținut orientat spre cercetare. Aproximativ 50 % dintre absolvenții studiilor universitare de licență
au fost admiși la studii universitare de masterat furnizate de Academia de Poliție.
IP.B. 2.1.3. Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi personală
asigurată de academie
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Implicarea responsabilă a tuturor persoanelor cu atribuţii în gestionarea şi derularea procesului
formativ a făcut posibil ca majoritatea studenţilor să exprime opinii apreciative despre baza materială,
condiţiile de viaţă şi de studiu şi posibilităţile de dezvoltare individuală pe care instituţia le oferă.
IP.B. 2.1.4. Centrarea pe student a metodelor de învăţare
Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare
centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii.
Modul de predare în cadrul universității noastre este centrat pe student. La majoritatea cursurilor și
seminariilor participă, ocazional, membri ai beneficiarilor, dar și specialiști cu valoare profesională
ridicată, în calitate de invitați, în vederea corelării noțiunilor teoretice cu cele practice.
Şedinţele de lucru organizate la nivelul departamentelor constituie cadrul în care personalul implicat
în derularea procesului formativ este informat asupra gradului de îndeplinire a finalităţilor educaţionale
proiectate pentru anul universitar încheiat, sunt identificate acele soluţii cu consecinţe benefice asupra
creşterii calităţii activităţilor didactice, se dezbat modalităţile prin care pot fi create parteneriate
reale în relaţia cadru didactic-student, centrate pe consilierea celui din urmă în procesul de învăţare şi
autoevaluare şi, nu în ultimul rând, generarea unei atitudini individuale şi colective mai angajante în direcţia
consolidării unei culturi instituţionale a calităţii.
De asemenea, semestrial, după încheierea sesiunilor de examene se desfăşoară analize privind
desfăşurarea procesului de învăţământ, în care se aduc la cunoştinţa studenţilor rezultatele obţinute de
către aceştia în urma susţinerii formelor de evaluare şi se dezbat principalele căi şi modalităţi de
creştere a eficacităţii actului didactic şi de implicare a studenţilor în activităţile specifice procesului
formativ derulat în academie.
În privința competențelor de consiliere, monitorizare și facilitare a proceselor de învățământ,
cadrele didactice au stabilite ore de consultații pentru studenți în vederea elaborării lucrării de finalizare
a studiilor, pentru coordonarea lucrărilor prezentate de studenți la sesiunile de comunicări științifice
studențești, la concursuri profesionale, cât și a aplicațiilor de la seminar. Platforma e-learning este
actualizată în fiecare semestru, pentru toate formele de învățământ, cu disciplinele programate pentru
semestrul respectiv, păstrându-se o continuitate a activității pe platforma E-learning. Pentru anul
universitar 2019-2020 platforma E-Learning a fost actualizată din punct de vedere software și populată
cu disciplinele programate în cele două semestre pentru toate formele de învăţământ, păstrându-se o
continuitate a activităţii pe platforma E learning.
Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin diplomă şi suplimentul
la diplomă, care sunt completate şi eliberate la finalizarea studiilor. Pe parcursul anilor de studii sunt
întocmite situaţii şcolare ale studenţilor.
Examenul de finalizare a studiilor în cadrul Academiei se desfăşoară conform regulamentelor
proprii elaborate şi actualizate anual, conform legislaţiei în vigoare; diplomele şi certificatele de
absolvire a studiilor sunt conferite absolvenţilor cu respectarea condiţiilor stabilite de lege. Studenții
interacționează cu profesorii prin e-mail și prin platforma E-learning la cursuri, prezentările cursurilor
sunt realizate într-o manieră interactivă, stimulând atenția și implicarea studenților.
Cadrele didactice îşi adaptează metodica predării, de evaluare și examinare în funcţie de
necesităţile studenţilor.
IP.B. 2.1.5. Orientarea în carieră a studenţilor
Orientarea profesională a studenţilor se derulează cu următoarele obiective:
a) dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a studenţilor în spaţiul profesional în care vor acţiona;
c) orientarea profesională competentă, în vederea evitării eşecurilor şi diminuării pierderilor atât
în plan profesional, cât şi social.
Orientarea profesională a studenţilor se realizează în activităţi, precum:
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a) organizarea de către Academie a unor activităţi de informare a studenţilor;
b) monitorizarea activităţilor desfăşurate de studenţi pe timpul efectuării practicii universitare;
c) vizite în unităţi administrative centrale şi locale;
d) întâlniri cu specialişti din cadrul structurilor beneficiare;
e) vizionări ale unor materiale video;
f) prezentări de broşuri, documentare şi monografii.
g) analize semestriale şi anuale privind activitatea de învăţământ.
De asemenea, în cadrul Academiei se programează, organizează şi desfăşoară în prima zi de luni
a fiecărei luni activitatea de îndrumare, ocazie cu care, în funcţie de competenţe, cadrele didactice
desfăşoară şi activităţi de consiliere profesională a studenţilor.
B.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică
S.B.3.1. Programe de cercetare
IP.B. 3.1.1. Programarea cercetării
Academia de Poliţie promovează strategii ce susţin conexiunea dintre educaţie şi cercetare,
facilitează cercetarea şi stabilesc ariile prioritare de cercetare. Strategia de cercetare științifică a
Academiei de Poliție asigură un echilibru între cercetarea fundamentală şi cea aplicată.
Aceasta îşi propune să consolideze activitatea de cercetare ştiinţifică din Academie pentru
cadrele didactice proprii, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, prin dezvoltarea cunoştinţelor, priceperilor,
deprinderilor, abilităţilor şi capabilităţilor de cercetare-inovare, centrate pe programe, proiecte şi teme
de cercetare, astfel încât să se creeze şi să se perfecţioneze o capacitate de cercetare universitară
remarcabilă, competitivă pe plan naţional şi internaţional, care să genereze cunoaştere, aplicabilitate,
inovare.
Coordonarea activităţii de cercetare la nivelul Academiei se realizează de către Prorectorul
responsabil de activitatea didactică, cu sprijinul Senatului Universitar, care aprobă demersurile
instituţionale realizate în acest sens. Planificarea propriu-zisă a cercetării se realizează la nivelul
facultăţilor şi structurilor cu rol didactic şi de cercetare din cadrul Academiei, care elaborează planurile
proprii pentru implementarea strategiei.
Baza materială arondată activităţii de cercetare este constituită din: laboratoarele şi
echipamentele de cercetare, biblioteci, precum şi alte spaţii ale Academiei care, prin natura lor, permit
desfăşurarea acestei activităţi, cu respectarea normativelor legale în vigoare. Resursele umane ale
activităţii de cercetare sunt cadrele didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii.
IP.B. 3.1.2. Realizarea cercetării
Nivelul calitativ al rezultatelor obţinute şi modul de valorificare al acestora evidenţiază
funcţionalitatea cadrului organizatoric, calitatea managementului cercetării ştiinţifice, angajarea tot mai
responsabilă şi specializată a cadrelor şi studenţilor Academiei.
Activitatea desfăşurată în cadrul proiectelor de cercetare derulate de Academie a fost
apreciată pozitiv.
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 culturalştiinţifice, 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.
Având în vedere atât situaţia epidemiologică la nivel național și internațional, cât şi delegarea
unui număr mare de personal pe perioada stării de urgenţă (inclusiv a cadrelor didactice), cercetarea
ştiinţifică la nivelul facultăţiilor a înregistrat în anul 2020 un regres faţă de anul precedent, nemaifiind
posibilă desfășurarea de activităţi şi manifestări ştiinţifice cu interacţiune faţă în faţă. Menţionăm, cu
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regret, că în anul 2020 nu s-a organizat conferința științifică „Provocări și Strategii în Ordinea și
Siguranța Publică”, eveniment ştiinţific ce căpătase un caracter tradiţional la nivelul Academiei.
IP.B. 3.1.3. Valorificarea cercetării
Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată pentru autoperfecţionarea şi îmbunătăţirea
procesului educaţional, cadrele didactice au publicat monografii, cursuri universitare, 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.
Situaţia realizărilor din domeniul cercetării ştiinţifice în Academia de Poliţie:
CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE
A. Cursuri, monografii, cărţi şi capitole din cărţi: 4
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 4
C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: 12
D. Proiecte de cercetare ştiinţifică: 2
CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE POLIȚIE
A. Cursuri, monografii, cărţi şi capitole din cărţi: 6
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 14
C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: 19
D. Proiecte de cercetare ştiinţifică: 1
CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE JANDARMI
A. Cursuri, monografii, cărţi şi capitole din cărţi: 6
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 2
C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: D. Proiecte de cercetare ştiinţifică: CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ
A. Cursuri, monografii, cărţi şi capitole din cărţi: 6
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 12
C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: 7
D. Proiecte de cercetare ştiinţifică: 1
CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE ARHIVISTICĂ
A. Cursuri, monografii, cărţi şi capitole din cărţi: 1
B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 3
C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: 2
D. Proiecte de cercetare ştiinţifică: CENTRALIZATOR PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN CADRUL
FACULTĂȚII DE POMPIERI
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A. Cursuri, Monografii – 1
B. Propuse să apară în anul 2021 - 17
C. Articole și studii publicate în reviste de specialitate (autorul, titlul, revista, editura, anul 2020)
C.1. Articole în reviste indexate sau cotate ISI Thomson Reuters – 8
C.2 Articole în reviste și conferințe indexate BDI – 4
C.3 Brevete de invenție – 1
C.4 Premii obținute – 3
C.5 Conferințe - 0
C.6. Articole în curs de publicare – 2 (BDI)
D. Granturi în curs de realizare, propuse, programe naționale și internaționale de cercetare aflate
în competiție – 1

Recenzii – 1

Monitor de proiect din partea instituției responsabile,
M.A.I. – 3

Evaluator de propuneri/oferte de proiecte de cercetare în
calitate de Expert –Evaluator/Raportor pe bază de contract cu Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI pentru
Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020, PN III – 2

Propuneri de proiecte de cercetare științifică prin
competiție națională UEFISCDI
Competiția Proiect experimental demonstrativ (PED 2020), Subprogramul 2.1. Competitivitate prin
cercetare, dezvoltare – 3

Alte propuneri de teme de proiecte pentru Planul Sectorial
de Cercetare Dezvoltare al M.A.I. 2019-2020 – 15
Colegiul Național de Afaceri Interne a gestionat secțiunea ”Afaceri Interne” din cadrul
conferinței „Provocări și Strategii în Ordinea și Siguranța Publică”, ediția a VIII-a, organizată de
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 05-06.12.2019. În cadrul secțiunii, au fost
înscrise un număr de 10 articole cu impact în domeniul afacerilor interne.
Serviciul Evidență Cercetare Ştiinţifică, Aplicare și Monitorizare Proiecte are ca atribuții
principale monitorizarea obligațiilor asumate de Academia de Poliție în proiectele cu finanțare externă
nerambursabilă, conform contractelor de finanțare încheiate și îmbunătățirea calității activităților de
cercetare științifică, respectiv asigurarea unei evidențe centralizate a rezultatelor obținute prin programe
naţionale şi internaţionale de cercetare, accesate de instituție.
Prin activitățile realizate în anul universitar 2019-2020, serviciul a contribuit alături de alte
structuri ale Academiei de Poliție la realizarea a două din obiectivele strategice generale asumate în
Planul strategic al instituției pentru perioada 2016 – 2020, respectiv:
a) Realizarea unui sistem de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare integrat, care să genereze
capabilităţi şi capacităţi de cercetare coerente, complementare, competitive şi eficiente;
b) Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Academiei pentru susţinerea unui proces
educaţional modern şi eficient.
REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019 – 2020
a) Activitatea de monitorizare proiecte
1. În anul universitar 2019-2020 obiectivul principal de utilizare a fondurilor externe
nerambursabile a fost concentrat, în principal, pe monitorizarea activităților specifice de implementare a
proiectelor derulate la nivelul instituției, respectarea termenelor stabilite în graficele de implementare și
elaborarea documentelor justificative în cadrul a 6 (șase) proiecte, unul finanțat în cadrul Programului
HERCULE III 2014 – 2020, în calitate de Beneficiar al finanțării, unul finanțat în cadrul Programului
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Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în calitate de Partener 1, unul finanțat în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, în calitate de Partener Național, două finanțate în
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, în calitate de Beneficiar al finanțării și unul
finanțat prin Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015 – 2020 (PN III) – Proiecte
complexe realizate în consorții CDI, în calitate de Autoritate Contractantă, după cum urmează:
 „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de incompatibilitate și conflict
de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene–DeCInCo-UE”, proiect finanțat de
Comisia Europeană prin Programul HERCULE III, Acțiunea „Pregătire juridică și Studii”, având ca
beneficiar Academia de Poliție „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 a fost de 18 luni, începând cu luna
ianuarie 2018, având ca termen de finalizare începutul lunii iulie 2019. Toate activitățile planificate în
cadrul proiectului au fost desfășurate conform Graficului aprobat de către Comisia Europeană. Personalul
compartimentului s-a implicat în activitatea de monitorizare a proiectului în anul 2019 și a asigurat
managementul tehnic necesar pentru derularea activităților. Valoarea totală a proiectului: 52.644 euro
(din care 42.115,20 euro a reprezentat contribuția UE).
Scopul proiectului a urmărit identificarea cauzelor care pot genera situații de incompatibilitate și
conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, transpuse în studii și
dezbateri. Activitatea proiectului a fost centrată pe realizarea Studiului comparat privind reglementarea
conflictului de interese în legislația statelor – Lituania, Grecia, Portugalia și România și a Ghidului
practic privind regulile de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese, având ca
rezultate așteptat, pe de o parte preluarea celor mai bune practici identificate în legislația țărilor cu cea
mai bună absorbție a fondurilor europene în anul 2017, 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 și modul de evitare a unor situații
ce ar putea să atragă incompatibilitatea și conflictul de interese.
Pe baza rezultatelor obținute în implementarea activităților realizate în anul 2018, de tipul „Masă
rotundă”, „Dezbatere” și „Seminar internațional”, la care au participat 196 de invitați reprezentând
experți internaționali desemnați din partea Autorităților cu competențe în controlul și prevenirea fraudelor
din Lituania, Grecia și Portugalia, reprezentanți din cadrul instituțiilor de forță cu atribuții în controlul și
prevenirea fraudelor la nivel național (Autorități de Management, Direcția Națională Anticorupție,
Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Agenția Națională de Integritate,
Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, etc.)
și studenți ai Academiei de Poliție, și ca urmare a demersului științific de documentare realizat de echipa
de proiect privind problematica incompatibilităților și a conflictului de interese în domeniul fondurilor
externe nerambursabile, au fost elaborate, editate și publicate, în 100 de exemplare fiecare, cele două
livrabile (Studiul comparat și Ghidul practic) care pot fi consultate în format electronic pe site-ul web al
instituției, utilizând link-ul: http://www.academiadepolitie.ro/root/proiecte_eu/2019/DeCInCo/StudiuComparat-identif.-incompatibilitati-și-conflicte-de-interese-in-managementul-de-proiectDeCInCo_UE.pdf.
La finalul etapei de implementare, mai exact în luna iunie 2019, a fost realizat auditul financiar
extern pe proiect, fiind verificate toate cheltuielile, iar concluziile desprinse din Raportul de audit au
confirmat faptul că toate activitățile au fost realizate conform graficului de implementare cu încadrarea în
plafoanele stabilite în bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli neeligibile. În luna august 2019
au fost finalizate demersurile privind raportarea tehnică și financiară necesară pentru justificarea
cheltuielilor efectuate în proiect, în relația contractuală cu Comisia Europeană. În luna octombrie 2019
Comisia Europeană a comunicat Beneficiarului de finanțare rezultatul final al evaluării fiind validate și
considerate eligibile de către finanțator toate cheltuielile efectuate în proiect, conform cerințelor
prevăzute în Acordul de Grant.
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 „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în
sistemul de educație”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 –
2020, Axa prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Operațiunea –
Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, CP11/2018 –
Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale, conform
Contractului de Finanțare nr. 332/28.03.2018 încheiat de Ministerul Educației Naționale, în calitate de
Lider de Parteneriat și pe baza Acordului de Parteneriat încheiat cu Academia de Poliție, în calitate de
Partener 1 și Asociația pentru Implementarea Democrației – Partener 2. Bugetul total al proiectului este
de 4.892.870,30 lei din care 615.380 lei reprezintă bugetul alocat Academiei de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, repartizat astfel: 516.819,89 lei finanțare nerambursabilă, iar 98.560,11 lei cofinanțare.
Scopul proiectului îl reprezintă cresterea capacitatii institutionale a M.E.N. de aplicare a
normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție la nivelul activității
sale manageriale și administrative, în concordanță cu SCAP. Obiectivul general al proiectului vizează
implementarea unui cadru procedural unitar pentru asigurarea eticii, integrității și conduitei anticorupție
în activitatea personalului cu funcții de conducere și execuție la nivelul M.E.N. și cu funcții manageriale
la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, conducând la realizarea și îndeplinirea obiectivelor
specifice axei prioritare 2 a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
- A.3. Organizarea și derularea de programe de formare în vederea creșterii gradului de
conștientizare și a nivelului de educație în domeniul eticii, integrității și anticorupției în rândul
personalului din MEN;
- A.5. Elaborarea și implementarea unor modalități de cooperare cu societatea civilă privind
monitorizarea și reactualizarea periodica a măsurilor de etică, integritate și anticorupție din proiect;
- A.0.1 Asigurarea managementului de proiect.
Pe parcursul anului 2019 echipa de proiect a întreprins demersurile necesare pentru
implementarea Activității nr. 3 în ceea ce privește organizarea si derularea programului de formare și
dezvoltare profesională continuă (curs postuniversitar) „Managementul integrității și prevenirii corupției
la nivelul Ministerului Educației Naționale”, creat și acreditat la nivelul Academiei de Poliție în
conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și ale prevederilor O.G. nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulților, precum si ale din O.M.E.C.S. nr. 5160/2015 (art. 6).
Au fost derulate proceduri de desktop research prin întocmirea unui chestionar aplicat la nivelul
M.E.N., finalizate cu un Raport publicat pe site-ul proiectului, disponibil și în format tipărit care cuprinde
nevoile de pregătire identificate și liniile generale de organizare a cursurilor privind dezvoltarea durabilă a
instituțiilor publice precum și cele privind egalitatea de șanse între femei si bărbați în activitatea
structurilor de aplicare a legii, constituind practic punctul de plecare în elaborarea curriculei de pregătire a
cursului pilot „Managementul integrității și prevenirii corupției la nivelul Ministerului Educației
Naționale”. Au fost elaborate, într-o primă formă, de către formatorii cooptați în echipa de proiect,
suporturile de curs pentru personalul formabil din cadrul M.E.N.
Formatorii cooptați în echipa de proiect și-au concentrat activitatea pe elaborarea suporturilor de
curs care urmează să fie predate în cadrul cursului postuniversitar, fiind recepționate la nivelul
Partenerului 1 cele 12 teme abordate în curricula de pregătire a personalului formabil din cadrul M.E.N.
De asemenea, pe parcursul anului 2020, au fost inițiate de către Liderul de Parteneriat – M.E.N.
două Acte adiționale de modificare a Contractului de finanțare ce au vizat revizuirea și actualizarea
Graficului de activități aprobat prin Cererea de finanțare, în contextul generat de pandemia provocată de
virusul SARS-COV-2.
 Proiectul predefinit cu titlul „Îmbunătățirea sistemului de azil și migrație”, finanțat în cadrul
Programului „Azil și Migrație” – Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, domeniul de program
18: Sisteme naționale de gestionare a azilului și migrației, inclusiv returnarea voluntară, servicii pentru a
ajuta solicitanții de azil să își exercite drepturile fundamentale și realizat pe baza unui Acord de
Parteneriat având ca Promotor de Proiect Inspectoratul General pentru Imigrări, în care Academia de
Poliție a fost cooptată în calitate de Partener, cu responsabilități ce vizează dezvoltarea competențelor
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profesionale ale personalului și îmbunătățirea fenomenului migraționist, prin activități de formare a
grupelor de studenți – specializarea Imigrări. Bugetul total al proiectului este de 23.315.000 lei (aprox. 5
milioane de euro), din care 482.985 lei reprezintă bugetul alocat Academiei de Poliție, repartizat astfel:
410.537 lei finanțare nerambursabilă (85%), iar 72.448 lei reprezintă cofinanțarea (15%). Durata de
implementare a proiectului este de 60 de luni, dar nu mai târziu de 30.04.2024.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea sistemului de azil și migrație în
România, concentrându-se pe îmbunătățirea condițiilor pentru solicitanții de azil cei mai vulnerabili,
îmbunătățirea calității în ceea ce privește facilitățile de primire și tratarea cazurilor, asigurarea capacității
necesare pentru gestionarea situațiilor de criză. Echipa de proiect a fost constituită la nivelul Facultății de
Poliție de Frontieră din cadre didactice sub coordonarea responsabilului de proiect, în componența sa
fiind cooptați și specialiști din cadrul structurilor de specialitate, pentru implementarea următoarelor
componente:
- Componenta IV: Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului IGI/IGPF/IGPR/ANITP
prin schimb de experiență, training specific în vederea gestionării eficiente a fenomenului imigrației în
contextul actual;
- Componenta V: Facilitarea procesului de gestionare a imigrației în România prin activități de
cercetare, informare a actorilor naționali și cooperare la nivel regional.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier și echipamente a două laboratoare
din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră și training de specialitate în domeniul „Azil și migrație”,
pentru studenții Academiei de Poliție – specializarea Imigrări, astfel în anul 2019 au fost realizate
demersuri considerabile privind inițierea procedurilor de achiziție publică la nivelul proiectului.
În anul 2020 au fost derulate și finalizate procedurile de achiziție publică planificate în cadrul
proiectului pentru dotarea celor două laboratoare, prin atribuirea a două contracte de furnizare produse de
tipul laptop-uri + licențe + antivirus (40 buc.); videoproiector (2 buc.); imprimante (2 buc.); unități aer
condiționat (2 buc.); cameră foto-video (2 buc.); Tv LCD (2 buc.); hard disk portabil (40 buc.) și
mobilierul aferent. Mobilierul și echipamentele achiziționate au fost livrate integral, recepționate la nivelul
echipei de proiect și plătite, fiind amenajate în mod corespunzător cele două spații identificate la nivelul
Facultății de Poliție de Frontieră.
 „Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a infrastructurii - sistem modern de
reducere eficientă a consumului energetic în Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, proiect
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri
Publice, pentru regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, conform Contractului de Finanțare nr.
4866/08.11.2019. Bugetul total al proiectului este de 29.955.038,34 lei din care 27.114.245,49 lei
reprezintă total cheltuieli eligibile proiect, iar restul de 2.840.792,85 lei cheltuieli neeligibile. Din totalul
de 27.114.245,49 lei cheltuieli eligibile proiect, 21.691.396,39 lei reprezintă cheltuieli nerambursabile
(80%), iar restul de 5.422.849,10 lei reprezintă contribuția proprie (20%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice și gestionarea
eficientă a energiei la imobilele Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” prin reabilitare termică și
modernizarea instalațiilor aferente obiectivului. Obiectivele specifice ale proiectului sunt OS1:
Creșterea eficienței energetice a clădirilor C1 (Pavilion Central) și C5 (Pavilion Dormitoare Nord) prin
aducerea în parametrii de confort specificați în normativele în vigoare a instalațiilor HVAC (de încalzire,
ventilație mecanică, climatizare) și de iluminat și prin introducerea unor surse locale regenerabile de
energie electrică și termică în 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare; respectiv OS2:
Reducerea cheltuielilor de exploatare și a consumurilor de utilități (energie electrică și termică, apă
potabilă) și a emisiilor de gaze cu efect de seră la cladirile C1 și 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 finanțare.
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În perioada de implementare rămasă până la finalul anului 2019 a fost constituită echipa de proiect
și au fost achiziționate servicii de management de proiect și de publicitate și informare pe tot parcursul
proiectului. De asemenea, a fost elaborată documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de
proiectare și execuție lucrări pentru declanșarea procedurii de licitație deschisă la începutul anului 2020.
În anul 2020 a fost continuată implementarea proiectului fiind elaborată Cererea de Rambursare
nr. 1 aferentă serviciilor prestate în proiect, anterior semnării Contractului de finanțare, servicii care au
vizat expertizarea tehnică a celor două clădiri, auditul energetic, documentația D.A.L.I. și constituirea
dosarului de finanțare. Valoarea totală a Cererii de Rambursare nr. 1 a fost de 445.050 lei din care 356.040
fonduri decontate din F.E.D.R., fiind rambursată suma integral de către OI ADRBI. Conform Graficului
de implementare al proiectului, în anul 2020 eforturile au fost concentrate pe realizarea Activității nr. 3
din proiect. Astfel, echipa de proiect a elaborat documentația de atribuire a contractului de prestări servicii
de proiectare și execuție lucrări pentru declanșarea procedurii de licitație deschisă. Din motive tehnice și
procedurale, într-o primă etapă licitația a fost anulată, ca urmare a concluziilor rezultate în urma evaluării
ofertelor. A fost elaborată Notificarea nr. 2 de modificare a Graficului de implementare al proiectului și
implicit Activitatea nr. 3 prin realizarea în mod distinct a două proceduri de achiziție publică ce vizează
achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, respectiv achiziția
serviciilor de execuție lucrări, fiind demarată într-o primă etapă achiziția serviciilor de proiectare și
asistență tehnică din partea proiectantului. În activitatea de management a proiectului au intervenit
modificări la nivelul echipei de proiect fiind înlocuit, la cerere, managerul de proiect și responsabilul
implementare, în acest sens fiind realizate la nivel intern demersurile de înlocuire a acestora. Ulterior
aprobării Notificării nr. 2 de către finanțator, au fost inițiate demersurile privind elaborarea documentației
de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului
pentru declanșarea procedurii simplificate de achiziție a acestor servicii. În perioada de referință au fost
transmise la finanțator și aprobate 3 Rapoarte de progres care prezintă trimestrial stadiul de implementare
al proiectului.
 „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a viitorilor polițiști”, proiect finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului
terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, pentru regiunea
de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, conform Contractului de Finanțare nr. 5445/2020, semnat în luna mai 2020.
Bugetul total al proiectului este de 29.956.846,19 lei care reprezintă și valoarea totală a cheltuielilor
nerambursabile (100% eligibil).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea nivelului de educație al studenților
Academiei de Poliție prin dezvoltarea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate, adaptată
nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice mediului economic.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt OS1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale a
Academiei de Poliție prin reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire C2 (Pavilion Clase Sud), C3
(Pavilion Clase Nord) și C8 (Dormitoare Corp gardă - Facultatea de Arhivistică) și mansardarea
corpului de cladire C8 în 48 de luni de la semnarea contractului de finanțare; respectiv OS2: Creșterea
relevanței actului educațional desfășurat de studenții Academiei de Poliție prin dotarea spațiilor de
învățământ aferente celor 3 clădiri ce fac obiectul proiectului în 48 de luni de la semnarea contractului de
finanțare. Contractul de Finanțare nr. 5445/2020 a fost semnat în luna mai 2020 ca urmare a redistribuirii
fondurilor neutilizate în cadrul Programului Operațional Regional.
După semnarea contractului de finanțare a fost constituită echipa de proiect și au fost elaborate
documentațiile de atribuire pentru achiziția serviciilor de management de proiect și de publicitate și
informare pe tot parcursul proiectului. Activitatea nr. 3 din Graficul de implementare al proiectului a fost
modificată prin Notificarea nr. 1 care a avut ca obiect realizarea în mod distinct a două proceduri de
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achiziție publică ce vizează achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului,
respectiv achiziția serviciilor de execuție lucrări. De asemenea, au fost cuprinse în conținutul Notificării
nr. 1 și modificările intervenite în activitatea de management a proiectului la nivelul echipei fiind înlocuit,
la cerere, managerul de proiect și responsabilul implementare. La nivelul echipei de proiect au fost inițiate
demersuri privind elaborarea documentației de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare și
asistență tehnică din partea proiectantului pentru declanșarea procedurii simplificate de achiziție a acestor
servicii. În perioada de referință au fost transmise la finanțator și aprobate 2 Rapoarte de progres care
prezintă trimestrial stadiul de implementare al proiectului.
 „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului
a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu – Graphene4life”,
proiect finanțat prin Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020
(PNCDI III), Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.2 Performanță
instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI
(PCCDI), Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii și materiale avansate – Competiţia 2017 și implementat de
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (Coordonator) în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj – Napoca și Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din
București (INCDFM).
Conform Contractului de Finanțare pentru Execuție 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. Prin Act Adițional aceasta a fost prelungită cu 10 luni, având ca termen de
finalizare luna iunie 2021. Bugetul total al proiectului este de 5.287.500,00 lei. Proiectul vizează în mod
exclusiv activitatea de cercetare bazată pe colaborarea dintre echipele Academiei de Poliție – Facultatea
de Pompieri, cu expertiză în evaluarea materialelor la acțiunea focului, Universității Babeș-Bolyai, cu
expertiză în domeniul obținerii oxidului de grafen (printr-o metodă brevetată) și al caracterizării morfostructurale a GO și a compozitelor carbonice, și INCDFM, cu expertiză în domeniul obținerii și
caracterizării polimerilor și a compozitelor acestora. Activitățile planificate în Etapa II, aferentă anului
2019, au fost realizate conform Graficului aprobat, fiind validate la finalul etapei de către UEFISCDI.
Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în Etapa II a fost de 392.155,76 lei, reprezentând cheltuieli de
personal, cheltuieli logistică, cheltuieli indirecte și cheltuieli de management.
Activitățile realizate și cheltuielile efectuate în Etapa II au fost verificate în luna decembrie 2019
de un auditor financiar extern, pe baza documentelor justificative existente la dosarul proiectului.
Conform concluziilor desprinse din Raportul de audit, toate activitățile au fost realizate cu încadrarea în
termenele prevăzute de grafic și în plafoanele stabilite de bugetul proiectului, fără a fi identificate
cheltuieli neeligibile.
Valoarea totală a proiectelor implementate în anul universitar 2019 – 2020 la nivelul instituției
este de 66.297.749,51 lei, echivalentul a 13.530.153 euro (la un curs valutar 1 euro = 4,9 lei) din care,
aproximativ 13.000.000 euro reprezintă investiții în infrastructura universitară.
2. Pe parcursul anului 2019 au fost clarificate aspecte privind activitățile specifice derulate în
cadru a două proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, astfel:
 „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către accesarea cu
succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul
HERCULE III, Acțiunea „Training și Conferințe”, având ca beneficiar Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”. Valoarea totală a proiectului: 43.677,40 euro (din care 34.941,92 euro a reprezentat
contribuția UE).
Proiectul a vizat organizarea a trei sesiuni de Conferință având ca obiectiv general protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acțiuni de conștientizare cu privire la riscurile de
fraudă, corupție și alte activități ilegale în domeniul accesării fondurilor europene, la care au participat
în calitate de speakeri invitați din Austria, Italia și Germania, precum și din cadrul Oficiului European de

39/57

Lupta Antifraudă, iar la nivel național reprezentanți din cadrul autorităților și instituțiilor publice cu
competențe în prevenirea și combaterea fraudelor cu fonduri europene, în total un număr de 257 de
participanți.
La finalul etapei de implementare a fost realizat auditul financiar extern pe proiect, fiind
verificate toate cheltuielile, iar concluziile desprinse din Raportul de audit au confirmat faptul că toate
activitățile au fost realizate conform graficului de implementare cu încadrarea în plafoanele stabilite în
bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli neeligibile. În anul 2019 au fost finalizate demersurile
privind raportarea tehnică și financiară necesară pentru justificarea cheltuielilor efectuate în proiect, în
relația contractuală cu Comisia Europeană, rezultatul final al evaluării fiind validarea tuturor
cheltuielilor efectuate în proiect de către finanțator ca eligibile, conform cerințelor prevăzute în
Acordul de Grant.
 „Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară”, finanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, deși
a fost finalizat în anul 2013, pe parcursul anului 2019 au fost întreprinse demersuri privind contestarea
Procesului verbal de constare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 34428 din
13.05.2019, întocmit de Direcția Generală Programe Europene Capital Uman cu ocazia controlului
efectuat asupra aspectelor semnalate în suspiciunea de neregulă nr. 83964/16.11.2018 în care a fost vizată
salarizarea personalului din proiect, fiind îndeplinită procedura prealabilă prin formularea unei acțiuni de
anulare a titlului executoriu, aflată pe rolul instanței de judecată – Curtea de Apel București – Secția a
VIII-a contencios administrativ și fiscal, înregistrată cu nr. 6584/2/2019 din 20.11.2019.
Important de reținut este faptul că în anul 2019 a fost pronunţată Hotărârea civilă nr. 1031/2019
din 28 februarie 2019 de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Contencios Administrativ și
Fiscal, prin care se respinge recursul formulat de către OI POSDRU – MEN împotriva sentinței nr. 142
din 22 ianuarie 2016 a Curții de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, ca
nefondat, fiind obligată pârâta OI POSDRU – MEN la plata sumei de 115.966,85 lei rezultate din dosarul
cauzei nr. 5124/2/2015.
b) Propuneri de proiecte scrise și depuse pentru finanțare în anul universitar 2019 – 2020
În anul universitar 2019 – 2020 au fost depuse un număr de 3 (trei) propuneri de proiecte la
diferite organisme europene și naționale pentru finanțare, astfel:
1. Proiectul „Analiză cognitivă și comportamentală multimodală pentru profilarea identității
criminale și structurarea probelor – MONITOR”, depus în cadrul Programului Horizon 2020 call – ul
Societăți sigure – Tehnologii pentru intensificarea luptei împotriva criminalității și terorismului, pe
baza unui parteneriat extins format din 18 parteneri internaționali (cinci poliții naționale din Grecia, Italia,
Anglia, Serbia și Slovacia, două universități din Grecia și Spania, două academii de poliție din Slovacia și
România, trei instituții naționale în domeniul intelligence din Italia, Israel și Cehia, trei centre de cercetare
din Italia, Grecia și Spania, iar restul până la 18 – companii internaționale/consorții din UE. Proiectul se
circumscrie exclusiv domeniului cercetare științifică fiind de nivel strategic cu o durată de 36 de luni.
Finanțarea este acordată 100% din bugetul consolidat al Uniunii Europene prin Programul Horizon 2020,
fără cofinanțare din partea Academiei de Poliție.
A fost prevăzut un buget total al proiectului de 6.999.942,50 euro, din care 284.750,00 euro
reprezintă bugetul alocat pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, repartizat astfel: 184.800
euro – cheltuieli de personal, 56.950 euro – cheltuieli indirecte, 43.000 euro – echipamente și cheltuieli de
deplasare (întâlniri de lucru și manifestări științifice).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă identificarea automată a fragmentelor relevante
și semnificative ale informațiilor, colectarea, evaluarea și integrarea datelor (80% din ciclul inteligenței),
combinând rezultatele criminalistice digitale cu bazele de date privind criminalitatea și terorismul, prin
intermediul unui software nou și instrumente metodologice bazate pe Intelligence - Led Policing (ILP) în
susținerea misiunilor.
Academia de Poliție și-a propus să participe în acest proiect în calitate de END – user având în
responsabilitate activități de tipul: planificare și monitorizare proiect, analiza scenariilor utilizate,
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evaluarea impactului de reglementare asupra eticii, vieții private și drepturilor omului, proiectarea
cazurilor demonstrative și validarea planului, gestionarea riscurilor de securitate și confidențialitate,
politica și cadrul de reglementare pentru supraveghere și analiză electronică, definirea modului de
gestionare și custodie, identificarea modelelor de formare și elaborarea ghidurilor de implementare,
crearea și aplicarea studiilor de caz, evaluarea și validarea studiilor de caz, utilizarea website-ului
proiectului, diseminarea rezultatelor, participarea la evenimente, participarea la workshop-uri și
conferințe, participarea la elaborarea Raportului final. Comisia Europeană va finaliza activitatea de
evaluare la începutul anului 2021, rezultatul urmând a fi comunicat instituției noastre.
2. Proiectul predefinit cu titlul „Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor motivate de
ură, în special cele îndreptate împotriva comunităților Roma, și asigurarea unui standard înalt de
calitate în serviciul polițienesc”, finanțat prin Programul „Afaceri Interne” – Mecanismul Financiar
Norvegian 2014 – 2021, domeniul de program 20: Cooperarea internațională în domeniul poliției și
combaterea criminalității, conform Contractului de finanțare nr. 5/2020 și realizat pe baza unui
parteneriat extins între Promotorul de proiect – Inspectoratul General al Poliției Române, O.S.C.E.,
Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Corpul Național al
Polițiștilor, două instituții academice, un partener mass-media, un O.N.G. sau consorțiu ce vizează
activitatea comunităților Roma și Academia de Poliție cooptată în calitate de Partener, cu responsabilități
ce vizează dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului. Bugetul total al proiectului este de
2.823.529 euro, din care 69.135,00 euro îi revin Academiei de Poliție (23.300 euro – deplasări, 15.000
euro – mobilier și echipamente, 30.835 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 și a extremismului violent, mai ales împotriva romilor,
cooperarea insuficientă dintre autoritățile naționale de aplicare a legii și organizațiile neguvernamentale și
grupurile vulnerabile, egalitatea de șanse, precum și preocupările cetățenilor față de calitatea serviciului
de poliție și cererile acestora de mai multă transparență și responsabilitate. Proiectul propune un larg
parteneriat între agențiile de aplicare a legii, universități, institute de cercetare, mass-media și organizații
neguvernamentale dedicate îmbunătățirii situației romilor. Mai mult, cu sprijinul organizațiilor
internaționale – Consiliul Europei (partener în proiect) și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în
Europa (furnizor de expertiză) și a centrelor străine de instruire – Colegiul Universitar de Poliție din
Norvegia vor fi testate și transferate în România cele mai bune practici și experiențe internaționale
similare privind prevenirea și combaterea infracțiunilor provocate de ură. Obiectivul principal al
proiectului este de a spori capacitățile naționale de prevenire, detectare și investigare a infracțiunilor
provocate de ură și de a spori calitatea și responsabilitatea serviciului de poliție. Prin activitățile propuse,
proiectul contribuie la îmbunătățirea situației specifice populației de etnie romă.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier și echipamente a unui laborator în
cadrul Facultății de Poliție și training de specialitate în domeniul „Policing and Hate crimes”, pentru
studenții Academiei de Poliție. Elaborarea documentelor subsecvente proiectului și semnarea Acordului
de Parteneriat se va realiza la începutul anului 2021.
3. Proiectul cu titlul „ARC – Absolvenți români competenți”, depus în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție „Educație și
Competențe”, pe baza unui parteneriat compus din Liderul de Parteneriat S.C. HR SPECIALISTS S.R.L.,
Asociația pentru Dezvoltarea Parteneriatului Feminin – Partener 1 și Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza” prin Facultatea de Arhivistică – Partener 2. Bugetul total al proiectului este de 4.751.111,32
lei, din care 237.415,86 reprezintă bugetul alocat Academiei de Poliție, repartizat astfel: 201.803,48 lei
finanțare nerambursabilă (85%) iar 35.612,38 cofinanțare (15%). Proiectul are ca obiectiv general
dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru 324 studenți cu domiciliul în Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia
și Sud-Vest Oltenia, din care 33 de persoane din mediul rural, înscriși la programe de studii universitare și
postuniversitare (ISCED 5-7) în vederea facilitării tranziției de la scoală la viața activă și a inserției pe
piața muncii prin încheierea a minimum 10 parteneriate active, eficiente și sustenabile între facultăți cu
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specializări în domeniile management, marketing, finanțe, bănci, contabilitate, arhivistică, asigurări și
burse de valori, construcții, drept, limbi străine, inginerie și parteneri de practică, pe de o parte, și prin
instituirea unui sistem integrat funcțional de stagii de practică pentru toți studenții din grupul țintă la
potențiali angajatori, sistem care să asigure premisele pentru dobândirea competențelor profesionale și
transversale necesare absolvenților, în vederea participării la o piață a muncii interne și internaționale
modernă, flexibilă, dinamică și incluzivă, și care să favorizeze realizarea obiectivului major al Strategiei
Europa 2020, și anume: creșterea ratei de ocupare. Grupul țintă este format din 324 de studenți cu
domiciliul în Regiunile Sud – Est, Sud – Vest Oltenia și Sud Muntenia, din care 33 de studenți provenind
din mediul rural, înmatriculați în unități de învățământ superior (ISCED 5-7), unități de învățământ aflate
pe teritoriul țării și a căror ofertă educațională cuprinde domeniile management, marketing, finanțe, bănci,
contabilitate, arhivistică, asigurări și burse de valori, construcții, drept, limbi străine, inginerie.
Informarea, recrutarea, selecția, înscrierea și urmărirea traseului educațional și profesional reprezintă
acțiuni derulate de solicitant și cei doi parteneri ai proiectului, în medie câte 137 studenți pentru solicitant
și Partenerul 1 și 50 studenți pentru Partenerul 2 (Academia de Poliție – Facultatea de Arhivistică).
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de rezultatele obținute în urma implementării activităților,
cum ar fi: realizarea unui sistem funcțional de stagii de practică și de tranziție de la școală la viața activă
pentru studenții Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție, selectarea grupului țintă și
pregătirea acestuia pentru participarea la stagiile de practică, parteneriate încheiate cu diverși angajatori,
dotarea modernă a spațiilor cu mobilier și echipamente performante, promovarea imaginii instituției în
relația cu societatea civilă, precum și experiența dobândită în managementul operațional al proiectului.
Proiectul a fost încărcat în sistemul electronic MySmis, iar rezultatul privind evaluarea administrativă a
acestuia va fi comunicat instituției.
B.4 Activitatea financiară a organizaţiei
S.B.4.1. Buget si contabilitate
IP.B.4.1.1. Bugetul de venituri și cheltuieli
Academia dispune de un buget anual de venituri și cheltuieli iar încadrarea în limitele prevăzute
este respectată cu rigurozitate, cod fiscal, prin conturile deschise la Trezoreria Sector 1.
Structura veniturilor si cheltuielilor este făcută publică pe site-ul Academiei
www.academiadepolitie.ro/financiar, prin intermediul documentelor financiar-contabile.
În cadrul Academiei activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat într-un serviciu distinct, cu
personal de specialitate, în conformitate cu prevederile contabilităţii instituţiilor publice, precum şi a
planului de conturi pentru persoanele juridice de drept public.
Activitatea se desfăşoară conform Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programelor aprobate de
Senatul Universităţii, aşa cum rezultă din Raportul privind starea Academiei.
În activitatea financiară s-a avut în vedere, în mod deosebit, asigurarea de condiţii optime de
desfăşurare a procesului de învăţământ.
Activitatea Academiei este cuantificată în cifre prin derularea de fonduri publice, în anul 2019,
prin intermediul structurii Financiar, la nivelul sumei de 65,8 mil. lei respectiv 13,7 mil. euro din care
12,6 mil. Euro subvenții si 1,1 mil. Euro venituri proprii.
Gestionarea judicioasă a veniturilor încasate și utilizarea fondurilor publice în condiții de
regularitate, legalitate, economicitate, eficacitate și eficiență economică.
În conformitate cu adresa MAI nr. 349686/21.03.2019 privind Legea bugetului de stat nr. 50/
2019 Și ținând cont de prevederile art. 21 alin 1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, s-a
organizat lunar sedința de analiză a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele fiecărei luni și
rezultatele au fost prezentate Consiliului de Administratie.
Obiectivul acestor întâlniri a fost prezentarea rezultatelor obținute la nivelul Academiei de
Poliție “Alexandru Ioan Cuza” în utilizarea creditelor bugetare cu respectarea principiilor economicității,
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eficienței și eficacității prevazute în Anexa 10 la OMAI nr.S/141/2016 privind exercitarea calității de
ordonator de credite în Ministerul Afacerilor Interne.
La aceste activități au participat lunar în mod obligatoriu structurile implicate în derularea
bugetului propriu al Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” (financiar, logistică, comunicații și
tehnologia informației, achiziții publice, proiecte, relații internaționale, secretariat, resurse umane).
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a asigurat buna funcționare a instituției.
Activitatea structurii Financiar în anul 2019 s-a desfășurat în condiții bune și foarte bune având în
vedere structura aprobată prin statul de funcții.
Conducerea Universităţii este permanent preocupată de asigurarea investiţiilor necesare atât la
nivelul universităţii, cât şi la nivelul fiecărei facultăţi în parte.
Resursele financiare alocate pentru derularea programelor de studii în anul universitar 2019-2020:
CAP 65.06.01 Invatamant superior Sursa F
TITLUL /AN

lei
2019

2020

TRIM IV
Titlul I "Cheltuieli de personal"
Titlul II "Bunurisiservicii"

TRIM III

TOTAL

11,270,272

12,327,649

TRIM I

TRIM II
13,121,420

12,315,793

49,035,134

4,257,272

3,548,707

1,062,603

2,320,920

11,189,502

71,105

0

94,605

262,411

428,121

249,127

76,218

11,735

2,607

339,687

15,847,776

15,952,574

14,290,363

14,901,731

60,992,444

Titlul X "Proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 20142020"
Titlul XIII "Active nefinanciare"
TOTAL

Cap.65.25.00Cercetare dezvoltare pentru învățământ
TITLUL /AN

Sursa F

TRIM IV
Titlul I "Cheltuieli de personal"

lei

2019

2020
TRIM I

75,541

69,744

Titlul II "Bunurisiservicii"

59,410

Titlul VII "Altetransferuri"

509,047

Titlul XIII "Active nefinanciare"
TOTAL

TRIM II

TRIM III

TOTAL

63,294

103,960

312,539

0

15,042

12,398

86,850

0

1,167,579

36,728

1,713,354

57,268

0

0

21,598

78,866

701,266

69,744

1,245,915

174,684

2,191,609

Taxele școlare sunt calculate la nivelul Academiei în concordanță cu veniturile încasate,
urmărindu-se asigurarea cheltuielilor salariale și cheltuielile cu regia și sunt aduse la cunoștința
studenților prin diferite mijloace de comunicare: afișare la secretariate, casierii și pe site-ul APAIC www.academiadepolitie.ro/financiar putând fi achitate prin transfer bancar sau în numerar la casieria
APAIC.
Posibilitățile de asistență financiară a studenților din partea APAIC sunt prevăzute în
Metodologia privind acordarea burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență care este
publicată și pe site-ul APAIC.
Pct.8 Sistemul de acordare a burselor și altor forme de sprijin material pentru studenti:
CAP 65.06.01 Invatamant superior Sursa F
TITLUL /AN

2019
TRIM IV

lei

2020
TRIM I

TRIM II

TRIM III

TOTAL

Titlul XI "Alte cheltuieli" art. 59.01
Burse

245,550

245,550

163,120

179,637

833,857

TOTAL

245,550

245,550

163,120

179,637

833,857
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IP.B.4.1.2. Contabilitate
Academia are organizată o contabilitate proprie, atestată de registrul de inventar, bilanțul
contabil, contul de execuție bugetară și întocmește periodic rapoarte de gestiune.
Întreaga activitate financiar-contabilă a universității este informatizată și perfect transparentă,
documentele contabile ale Academiei, din care rezultă veniturile încasate și destinația lor, caracterul nonprofit al universității și efectuarea cheltuielilor, care se realizează în concordanță cu legislația în vigoare
sunt publice, fiind publicate pe site-ul oficial al Academiei www.academiadepolitie.ro/financiar.
IP.B.4.1.3. Auditare și răspundere publică
Auditarea activității financiar-contabile se efectuează periodic, de către Direcția Audit Public
Intern a Ministerului Afacerilor interne și de către Curtea de Conturi a României.
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
C.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii S.C.1.1.
Structuri politici pentru asigurarea calităţii IP.C.1.1.1.
Organizarea sistemului de asigurare a calităţii
Asigurarea calităţii învăţământului în Academie se realizează în baza Legii educaţiei naţionale
nr.1/2011, O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, H.G. nr.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.
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.
Structura organizatorică în domeniul calității din Academia de Poliție se asigură prin: Consiliul
Calității – la nivel de Academie – cuprinde conducerea, toate comisiile de calitate, personal SACIM
(Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii) și responsabilii de calitate de la nivelul
structurilor, Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din Academia de Poliție, SACIM și
Comisia Senatului Universitar, pentru controlul managementului universitar și al activității structurilor
Academiei.
Principalele documente de lucru în instituție în domeniul asigurării calității sunt următoarele:
- Manualul de management al calității nr.4562208 din 06.03.2013,
- Codul calității Academiei de Poliție nr.4565342/01.08.2014,
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității
educației din Academia de Poliție (aprobat prin HSU nr.111568/03.05.2017),
- Strategia privind asigurarea calității învățământului în Academia de Poliție 2018-2022.
Organismul principal care asigură fundamentarea deciziilor cu privire la politica și obiectivele
Academiei referitoare la calitate, precum și aplicarea procedurilor de evaluare internă și de asigurare a
calității este CEAC-A. Totodată, CEAC-A asigură coordonarea activităților de evaluare și asigurare a
calității procesului educational și de cercetare la nivelul instituției. Activitatea CEAC-A este asistată de
către SACIM.
Cu ocazia misiunii de audit public intern de consiliere formalizată, cu caracter excepțional
desfășurată la sediul Academiei de Poliție în perioada 15.03-02.04.2021, au fost constatate următoarele
aspecte cu privire la evaluarea și asigurarea calității educației din Academia de Poliție:
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1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și asigurare a calității
educației din Academia de Poliție (aprobat prin HSU nr.111568/03.05.2017) și Codul calității Academiei
de Poliție nr.4565342/01.08.2014 conțin prevederi necorelate corespunzător, precum și neconcordanțe în
raport cu prevederile actului normativ de nivel superior – OUG nr.75/2005 privind asigurarea calității
educației, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006.
2. La nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a fost asigurată constituirea,
organizarea și funcționarea Consiliului Științific al Cercetării, pentru coordonarea activităților de
cercetare științifică, în aplicarea prevederilor art.9 din Anexa – Normele metodologice privind
organizarea, desfășurarea și coordonarea activităților de cercetare-dezvoltare în M.A.I., aprobate prin
O.M.A.I. nr.136/2012, care poate conduce la generarea riscului ca obiectivul general al Strategiei de
cercetare științifică a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 2020-2024, privind modernizarea
infrastructurii cognitive și de cercetare să nu fie atins, având în vedere rolul decizional al Consiliului
Științific al Cercetării asupra calității activității de cercetare științifică.
3. La nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu a fost elaborată o Metodologie
proprie privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică.
4. În perioada mai 2020-martie 2021, la nivelul Academiei de Poliție nu a fost asigurată
funcționalitatea/componența/continuitatea la nivelul conducerii operative a Comisiei de evaluare și
asigurare a calității (CEAC).
5. Nu au fost identificate documente aferente planificării activităților de verificare și monitorizare
pe linia de asigurare a calității învățământului aferente anului 2020.
6. Nu a fost identificat Planul de activități privind pregătirea procesului de evaluare instituțională
în Academia de Poliție pentru anul universitar 2019/2020.
7. Ultimul Plan strategic al Academiei de Poliție a fost încheiat pentru perioada 2016-2020.
8. Referitor la activitățile desfășurate pe linia asigurării calității de către Comisia pentru Evaluarea
și Asigurarea Calității CEAC-A, au fost constatate o serie de neconformități: Rapoartele de evaluare
internă a calității educației la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pentru anii universitari
2017/2018 și 2018/2019 au fost întocmite cu întârziere în anul 2021 și prezentate în fața Senatului
Universitar în Ședința nr.3/2021, fără ca să fie identificate de către auditori care au fost modalitățile de
aducere la cunoștință membrilor comunității academice, beneficiarilor sau persoanelor îndreptățite, a
conținutului acestor documente (afișare/publicare pe site-ul Academiei). Totodată, nu a fost pus la
dispoziția auditorilor interni Raportul de evaluare internă a calității educației la Academia de Poliție
„Alexandru Ioan Cuza” pentru anul universitar 2019/2020.
9. Nu a fost elaborat Programul de măsuri privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ
în Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pentru anul universitar 2019-2020.
Cauza acestor deficiențe o reprezintă fluctuația personalului, insuficiența resurselor umane și
discontinuitățile generate de contextul epidemiologic prelungit, având drept consecință creșterea riscului
nedetectării eventualelor probleme în ceea ce privește asigurarea calității procesului educațional și de
cercetare, pentru luarea măsurilor operative ce se impun. În timpul intervenției la fața locului, la inițiativa
conducerii Academiei de Poliție, au fost implementate unele recomandări ale echipei de auditori interni,
respectiv validarea modificării/completării/actualizării componenței Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității CEAC-A, precum și întrunirea în ședințe a CEAC-A și adoptarea unor hotărâri.
Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii (S.A.C.I.M.) este structura
executivă a Academiei care are misiunea de coordonare și realizare a conformității sistemului de
management al calității cu standardele de referință. Totodată, duce la îndeplinire hotărârile CEAC-A și
derulează activitățile legate de asigurarea calității, la nivel de Academie.
Principalele responsabilităţi ale Serviciului au fost stabilite în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei, astfel: a) asigură implementarea în Academie a
mijloacelor și instrumentelor specifice managementului calității în învățământul universitar, stabilind
graficul activităților, măsurile și responsabilitățile în vederea realizării unui învățământ de calitate, care să
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corespundă standardelor Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior;b) gestionează documentația privind managementul calității, stabilește noi cerințe și obiective,
pe baza unor studii interne, și propune măsuri și proceduri de îndeplinire a acestora, în acord cu legislația
în vigoare;c) asigură implementarea în Academie a standardelor și procedurilor specifice
managementului calității;d) evaluează calitatea educației și propune măsuri pentru îmbunătățirea continuă
a calității programelor și activităților de învățământ;e) propune sau stabilește, după caz, strategiile și
politicile instituționale, în corelație cu strategiile/politicile M.A.I. și Ministerului Educației
Naționale;f) monitorizează îndeplinirea activităților din planurile de implementare a strategiilor/politicilor
instituționale,g) întocmește rapoarte și informări privind stadiul îndeplinirii măsurilor/acțiunilor din
diferitele planuri de activități ale Academiei, pe care le transmite conducerii Academiei și structurilor din
M.A.I./Ministerului Educației Naționale;h) elaborează regulamentele și metodologiile cu privire la
organizarea și desfășurarea învățământului universitar la nivelul Academiei: concurs de admitere; examen
de licență; activitatea profesională a studenților; alegerea organismelor de conducere; evaluarea
studenților; acordarea burselor etc.;i) organizează și desfășoară activități de pregătire continuă și
dezvoltare profesională;j) asigură modificarea, actualizarea sau revizuirea, după caz, a regulamentelor și
metodologiilor a căror elaborare este în competența sa, în funcție de nevoile instituționale și schimbările
legislative;k) centralizează propunerile structurilor și întocmește Planul de muncă semestrial și anual al
Academiei;l) întocmește periodic sau la cerere situații, note, adrese de răspuns, rapoarte de evaluare către
factorii cu atribuții în domeniu, realizând corespondența cu aceștia;m) centralizează, întocmește raportări,
note și informări și realizează corespondența cu Unitatea de Politici Publice;n) asigură reprezentarea
Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminare/conferințe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe
probleme specifice activității serviciului, precum: asigurarea calității învățământului, politicile publice
etc.;o) realizează activități de documentare la alte instituții de învățământ superior și aplică rezultatele
documentării în materialele elaborate;p) întocmește, modifică, actualizează sau revizuiește, după caz,
procedurile proprii;q) centralizează și arhivează planurile de învățământ elaborate de către
facultăți;r) asigură publicitatea pe site-ul Academiei a documentației de bază privind asigurarea calității și
a regulamentelor/ metodologiilor de organizare și derulare a procesului de învățământ.
Menţionăm că, pe parcursul anului 2020, SACIM-ul s-a confruntat cu o lipsă de personal.
Totodată au avut loc numeroase fluctuaţii de personal şi, pentru o perioadă de timp apreciabilă nu a fost
asigurată conducerea Serviciului mai sus menţionat. Astfel, în ciuda eforturilor depuse de personalul
SACIM, au existat unele sincope în activitatea desfăşurată.
IP.C.1.1.1. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii
Politica în domeniul calităţii este parte componentă a politicii Academiei, fiind concepută şi
elaborată astfel încât să asigure compatibilitatea cu celelalte politici de calitate a structurilor M.A.I., a
celorlalte instituţii de învăţământ superior, precum şi cu politicile sectoriale din domeniu.
Politica în domeniul calităţii în cadrul Academiei de Poliţie este definită în Declaraţia
Rectorului Academiei de Poliție în Domeniul Calităţii şi actualizată prin Planurile de măsuri ale
structurilor proprii, 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.
C.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate
S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi
diplomelor ce corespund calificărilor
În Academie procesul de aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii se
desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului elaborat în acest scop și aprobat de Senatul
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universitar. Diplomele se acordă în conformitate cu nivelul ciclului de studii, cu respectarea legislației în
vigoare.
IP.C.2.1.1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programului de studiu
Adecvarea conţinuturilor programelor de studiu derulate în academie la cerinţele beneficiarilor şi
a normativelor explicitate în Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi
lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior, s-a realizat de către Senatul universitar, în conformitate cu prevederile acestora.
La nivelul Academiei există şi se aplică Regulamentul privind iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii. Regulamentul stabilește principiile,
metodele și criteriile în baza cărora se inițiază elaborarea, aprobarea, monitorizarea și revizuirea
periodică a programelor de studii, indiferent de forma de învățământ (IF/ID/IFR) și de nivelul
serviciului educațional (licență, masterat, doctorat, postuniversitar sau postdoctoral), în vederea
asigurării calității educației, a satisfacerii așteptărilor beneficiarilor și a standardelor de calitate din
învățământul superior. Prin aplicarea regulamentului se urmărește: asigurarea sistemului de competențe
necesare unui polițist, asigurarea compatibilității structurii curriculare de la Academie cu cele ale unor
universități europene de prestigiu; corelarea planurilor de învățământ ale facultăților din Academie;
îmbunătățirea corelării planurilor de învățământ cu fișele disciplinelor curriculare și evitarea
suprapunerilor tematice redundante (cu excepția cazurilor în care sunt dezvoltate și aprofundate
cunoștințele din amonte pe flux educațional, cu scopul dezvoltării și aprofundării domeniului de
studiu).
Definirea conținutului programelor de licență și masterat se face prin planuri de învățământ,
avizate de către consiliile facultăților, pentru un ciclu complet de pregătire și aprobate de către Senatul
Universitar.
Alte instrumente cuprinse utilizate în Metodologia privind asigurarea şi evaluarea calităţii
corpului profesoral din Academia de Poliţie sunt următoarele:
- fişa de evaluare student-cadru didactic;
- chestionar de evaluare a cursului universitar;
- fişă de autoevaluare cadru didactic;
- fişă pentru evaluarea cadrului didactic de către membrii departamentului.

IP.C.2.1.2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări
Academia acordă diplome de licență, diplome de master și diplome de doctor, în raport cu
specificul și nivelul programelor de studii absolvite, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Diplomele acordate sunt în concordanță cu calificările obținute în cadrul specializărilor absolvite, pentru
programele de studii universitare.
Diplomele sunt elaborate şi emise în funcţie de calificările universitare şi există aprobat la nivelul
Academiei un Regulament privind procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de
studii si a documentelor universitare în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu reglementări
specifice în domeniu.
C.3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
S.C.3.1. Evaluarea studenţilor
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Examinarea şi notarea studenţilor se fac pe bază de criterii, regulamente şi tehnici care sunt
riguros şi consecvent aplicate, pentru a urmări modul şi nivelul de îndeplinire a rezultatelor așteptate ale
învățării.
Elemente de detaliu privind aceste proceduri se regăsesc în fișele disciplinelor, conform
specificului fiecăreia dintre acestea, selectate de către titularii de discipline, astfel încât să asigure o
evaluare obiectivă.
În semestrul II al anului universitar 2019-2020, Senatul Universitar a aprobat o Procedură privind
desfășurarea evaluărilor aferente planurilor de învățământ, precum și a examenului de licență/diplomă, ca
urmare a măsurilor de profilaxie a Virusului SARS COV 2, elaborată în temeiul prevederilor art. III,
alin.(4) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr.4020/2020 privind derogarea de la prevederile
legale în domeniul învățământului superior.
IP.C.3.1.1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care
este aplicat în mod riguros şi consecvent
Metodologia de evaluare a studenţilor de la programele de licenţă a fost aprobată de Senatul
universitar şi furnizează reperele necesare pentru realizarea unui feedback oportun şi eficace în vederea
conturării unei imagini reale asupra potenţialului profesional şi caracterial al studentului.
De asemenea, studenţii sunt informaţi privind modul de evaluare atât de către titularul de
disciplină în cadrul primului curs, cât şi prin intermediul Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor.
La examinare participă pe lângă titularul cursului cel puţin încă un alt cadru didactic de
specialitate pentru a asigura imparţialitatea.
Formele de evaluare a cunoștințelor studenților sunt: examen (scris sau oral), verificare pe
parcurs și colocviu pentru practica de specialitate, și sunt prevăzute în planurile de învățământ și fișele
de disciplină. Modalitatea de susținere a evaluărilor se stabilește pentru fiecare disciplină cu avizul
departamentului, înaintea începerii fiecărui an universitar și este specificată în fișa disciplinei.
Formele de evaluare, obligațiile profesionale (proiecte, lucrări practice, referate, monografii etc.),
modalitățile de notare, condițiile pentru promovarea disciplinei sunt stabilite prin fișele disciplinelor.
Fișele disciplinelor sunt prezentate studenților de titularii de curs la începutul semestrului, iar
modalitatea de examinare prevăzută este respectată.
Toate examenele, examinare orală sau scrisă, se desfășoară în campusul universitar, cu excepția
semestrului II al anului universitar 2019-2020, în care evaluarea s-a realizat pe platforma e-learning, în
conformitate cu Procedura privind desfășurarea evaluărilor aferente planurilor de învățământ, precum și
a examenului de licență/diplomă, ca urmare a măsurilor de profilaxie a Virusului SARS COV 2.
Sesiunea de restanțe și de măriri pentru semestrul I s-a realizat cu interacțiune față în față pentru
a se păstra modalitatea de evaluare din semestrul I dar și pentru a se respecta principiul nediscriminării
pentru studenți.
Consiliile facultăților aprobă, la propunerea directorilor de departament, comisii de evaluare a
cunoștințelor și comisii de soluționare a contestațiilor, pe fiecare disciplină, și le transmit secretariatului
facultății. Comisiile aprobate stabilesc criterii unice de evaluare pe discipline. Din comisia de evaluare
la o disciplină pot face parte și cadrele didactice care au desfășurat activități de curs, seminar, laborator
etc. O comisie este formată dintr-un președinte și cel puțin un membru. Subiectele de examen sunt
elaborate și validate de către comisie.
Seminariile, orele de laborator și de proiecte sunt obligatorii. Notarea pe parcurs este luată în
calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru toți studenții, temele de laborator,
proiectele și alte obligații precizate în fișele de disciplină trebuie realizate până la examen sau probă de
verificare.
Evaluarea cunoștințelor studenților se face cu note la disciplinele obligatorii și opționale.
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Nota este un număr întreg de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 5. Rezultatele evaluărilor
obținute de studenți pe parcursul pregătirii sunt înregistrate, în conformitate cu legislația în vigoare, în
cataloage, centralizatoare, registre matricole și supliment la diplomă. Toate regulamentele sunt elaborate
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, sunt aprobate de către Senatul Academiei și sunt
postate pe pagina web a acesteia.
Lucrările de masterat sunt elaborate conform ghidului elaborat la nivelul Academiei și conțin:
stadiul cunoașterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuții
personale și bibliografia utilizată. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în
anexe la lucrare.
Lucrările trebuie să aibă un conținut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calității
de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, iar decizia conducătorului științific este de a respinge
lucrarea absolventul pierde dreptul de a se prezenta la susținerea examenului de finalizare în sesiunea
respectivă. Conducătorii științifici ai lucrărilor de licență răspund în mod solidar cu autorii acestora de
asigurarea originalității conținutului acestora.
Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului Academiei, un examen de finalizare a studiilor
atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului
de etică și deontologie universitară.
În cadrul CNAI desfășurarea programelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programului de studii postuniversitare și a altor forme
de cursuri organizate de către CNAI, nr. 4492414/11.02.2019. În cadrul cursurilor CNAI:
 Evaluarea cursanților se realizează sub diferite forme: examen, colocviu, referat, atat in forma
scrisa, dar si on-line, potrivit specificului fiecărui program postuniversitar;
 Examenul de certificare a competențelor profesionale poate consta in sustinerea unor probe
teoretice, practice, examen scris sau sustinerea unei lucrari de disertatie, potrivit specificului
fiecărui program postuniversitar.
IP.C.3.1.2. Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării pe cursuri şi programe de studiu
Sistemul de evaluare cuprinde forme de organizare, criterii de evaluare şi standarde de performanţă
specifice învăţământului superior militar, particularizate la obiectivele şi conţinuturile fiecărei discipline
din planul de învăţământ al specializării universitare.
Modalitatea de examinare şi criteriile de evaluare sunt aduse la cunoştinţa studenţilor în primele
2 săptămâni de la începerea semestrului, de regulă în cadrul cursului sau al seminarului introductiv.
Resursa de timp alocată colocviilor/proiectelor este consemnată în fişa disciplinei.
Studenţii pot participa la colocvii/examene/verificări finale numai dacă şi-au îndeplinit toate
obligaţiile didactice prevăzute în parcursul de studiu al disciplinelor/submodulelor de instruire sau, unde
este cazul, în condiţiile prevăzute în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.
Evaluările respectă procedurile şi standardele de performanţă specifice învăţământului superior,
particularizate la obiectivele şi conţinuturile fiecărei discipline din planurile de învăţământ ale
specializărilor universitare şi la sfera acestora (cunoştinţe, abilităţi cognitive, deprinderi motrice) sau
combinate.
Bune practici: preocuparea pentru transparenţa şi relevanţa evaluării a produs iniţiative
valoroase, precum publicarea în sistem electronic securizat a obiectivelor cursurilor, a standardelor şi
condiţiilor de promovare, ponderarea tipurilor de competenţe (academice, practice, de laborator) vizate
ca finalitate educaţională în ansamblul evaluării.
C.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
Evaluarea calității corpului profesoral reprezintă o componentă importantă a sistemului de
asigurare a calității, prin care se asigură cunoașterea nivelului real de competență profesională a cadrelor
didactice și permite identificarea soluțiilor de îmbunătățire a acesteia.
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La nivelul universității sunt stabilite proceduri de evaluare periodică a calității corpului
profesoral, care se aplică în mod consecvent.
Procesul de evaluare a calității corpului profesoral cuprinde: evaluarea de către management,
evaluarea colegială, evaluarea de către studenți și autoevaluarea.
S.C.4.1. Calitatea personalului didactic şi de cercetare
Calitatea personalului didactic este evaluată în conformitate cu procedurile stabilite prin
metodologia elaborată în acest scop și aprobată de senatul universitar.
Scopul asigurării calității corpului profesoral este de a dezvolta potențialul de personal didactic cu
cele mai bune performanțe profesionale, capabil de a crea și implementa soluțiile optime pe linia creșterii
calității programelor și activităților formative.
IP.C.4.1.1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi
Perfecţionarea personalului didactic este un obiectiv constant în instituția noastră şi se realizează
prin: participarea la programe naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare sau formare continuă,
cursuri de formare profesională şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional.
Personalul didactic titularizat în instituţia de învăţământ superior unde are funcţia de bază este
luat în considerare pentru o singură normă didactică constituită conform legii.
La baza calculului privind acoperirea (fond de ore şi cadre didactice) pentru programele de studii
de licenţă sunt constituite state de funcţii distincte.
La nivelul Academiei de Poliție, situaţia cadrelor didactice, în funcţie de gradul didactic, se
prezintă astfel:
Cadre didactice titulare
84

Cadre didactice asociate
41

Procent: 39.62%
Procent: 19,33 %
TOTAL = 84 cadre didactice titulare și 16 instructori de predare + 41 cadre didactice asociate = 141
La nivelul Academiei de Poliție, situaţia cadrelor didactice, în funcţie de gradul didactic, se
prezintă astfel:
Grad didactic
Număr
Procent
Profesor universitar
11
15,27%
Conferenţiar universitar
35
56.45%
Lector universitar
34
53,96%
Asistent universitar
4
26,66%
Instructori de predare
16
55,17%
Cadre didactice asociate
41
19,33 %
TOTAL = 84 cadre didactice titulare și 16 instructori de predare + 41 cadre didactice
asociate = 141
Numărul de posturi didactice la nivelul Academiei este de 173, dintre care ocupate 84 cadre
didactice titulare iar numărul posturilor instructorilor de predare este de 29 dintre care 16 ocupate. În
anul universitar 2019-2020, numărul de studenți la licență a fost de 1988 studenți, la masterat 966 de
studenți , la ID = 102 studenți și IFR 150 studenți , totalul acestora pe Academie fiind de 3206
studenți.
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Majoritatea cadrelor didactice sunt relativ tinere, ceea ce oferă perspective de consolidare a unor
echipe de cercetare deja create la nivel de facultate. Personalul de conducere al Academiei de Poliție
este alcătuit din cadre didactice, respectiv profesori, conferenţiari universitari, titulari.
De asemenea, structura personalului didactic în raport cu gradul didactic ocupat evidenţiază
faptul că există resurse pentru consolidarea activităţii didactice şi de cercetare din cadrul facultăţii.
Întreg personalul didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice.
Corpul profesoral asigură atât din punct de vedere cantitativ, cât mai ales calitativ acoperirea
tuturor disciplinelor de studiu.
În funcţie de necesităţi, pentru acoperirea unor posturi didactice vacante cu cadre didactice
de specialitate s-a recurs la angajarea în sistem „plata cu ora“ a unor cadre didactice asociate ce provin
din alte universităţi, cu o vastă expertiză în domeniu şi competenţe didactice şi de specialitate care se
angajează să participe la aceste programe, până la angajare, în baza unei delaraţii tip şi a unui acord.
În conformitate cu Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi
a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,
aprobată prin H.G. nr. 1418/2006, cu modificările și completările ulterioare, funcționarea programelor de
studii universitare de licență acreditate necesită, din punctul de vedere al resurselor umane, ca în fiecare
structură instituţională, pentru fiecare program din ciclul de licenţă care duce la o calificare universitară
distinctă, cel puţin 70 % din totalul posturilor din statul de funcţii, constituite conform normativelor
legale, să fie acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior conform normelor legale.
IP.C.4.1.2. Evaluarea colegială
Se realizează potrivit Metodologiei privind asigurarea şi evaluarea calităţii corpului profesoral din
Academia de Poliţie, se referă la activitatea didactică și științifică, precum și la aspectele deontologice
și la calitățile comportamentale ale cadrelor didactice.
IP.C.4.1.3. Evaluarea personalului didactic de către studenţi
Metodologia privind asigurarea şi evaluarea calităţii corpului profesoral din Academia de
Poliţie stipulează modalitatea în care se organizează şi desfăşoară această activitate.
Instrumentul de evaluare a personalului didactic de către studenţi este fişa de evaluare studentcadru didactic.
Evaluarea personalului didactic de către studenți constituie mijlocul cu cea mai mică doză de
subiectivitate, prin care se obține o imagine reală a calității profesionale a cadrelor didactice. Ca urmare,
acestei componente a procesului de evaluare i se acordă o importanță specială, atât de către
managementul universității, cât și de către fiecare membru al corpului profesoral interesat să-și
perfecționeze calitatea actului didactic.
IP.C.4.1.4. Evaluarea de către managementul universităţii
Cadrele didactice sunt evaluate anual, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002 privind
Statutul polițistului, Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Anexei nr.8 la Ordinul M.A.I.
nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., precum
și Anexei nr.8 la Ordinul M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în
unitățile militare ale M.A.I.
Performanțele profesionale individuale precum și conduita cadrelor didactice se realizează o dată
pe an, perioada de evaluare fiind corespunzătoare anului de învățământ.
Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
a) Modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului,
b) Legalitatea exercitării competențelor conferite de funcție,
c) Nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, raportat la cerințele postului,
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d) Aptitudini personale și respectarea normelor de etică și deontologie aplicabile polițistului,
e) Aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplinește atribuțiile
funcțiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacități manageriale demonstrate în
îndeplinirea atribuțiilor.
IP.C.4.1.5. Condițiile pentru buna desfășurare a activității cadrelor didactice
Activitatea din cadrul Academiei are loc într-un spaţiu universitar format din 5 clădiri, cu un
patrimoniu propriu care corespunde unor standarde înalte şi care asigură desfăşurarea unui proces de
învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi cu numărul de studenţi.
Activitatea didactică şi de cercetare din cadrul Academiei se desfăşoară în săli de curs, amfiteatre,
săli de seminar, laboratoare, dotate corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme multimedia (smartboard,
video şi retroproiectoare, ecrane de proiecţie, flip-chart-uri etc.).
Capacitatea spaţiilor de învăţământ (săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) este în
conformitate cu normativele în vigoare.
Programarea formaţiilor de studii (serii, grupe) în cadrul spaţiilor de învăţământ are loc în funcţie
de dimensiunea lor şi de capacitatea sălilor existente, astfel încât activitatea didactică şi de cercetare să se
desfăşoare la parametri optimi.
Lucrările aplicative prevăzute la disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ ale
programelor universitare se desfăşoară în cele 36 laboratoare:
 2 laboratoare de informatică,
 1 Centru de excelență pentru investigarea criminalității economice;
 1 Laborator Cyberex.
 1 Laborator balistică judiciară;
 1 Laborator de medicină biocriminalistică;
 2 Laboratoare foto-video;
 1 Laborator ,,Determinarea comportamentului simulat”;
 1 Laborator tactică criminalistică;
 1 Laborator ,,Cercetarea la fața locului”;
 1 Laborator ,,Tehnică Criminalistică”;
 1 Laborator ,,Foto și urme”;
 1 Laborator ,,Ascultări”;
 1 Laborator ,,Chimie judiciară”.
 1 Laborator de contrainformații
 2 laboratoare pentru specializarea imigrări
 1laborator pentru studiul limbilor străine
 1 un laborator de hidraulică și instalații de stingere a incendiilor (80 m2 exterior)
 1 un laborator de combustibilitate și încercare la foc (în cadrul Centrului Național de Securitate la
Incendiu și Protecție Civilă) extern.
 1 laborator electrotehnică, mașini electrice, instalații electrice și automatizări (35,20 m2)
 1 laborator comportare la foc (16 m2)
 1 laborator instalații de detecție și semnalizare la incendiu, mecanică și organe de mașini (32,51
m2)
 1 laborator informatică (34,69 m2)
 1 laborator de chimie și materiale de instalații (56,75 m2)
 1 laborator pregătire de specialitate situații de urgență (exterior – garaj parc auto)
 1 poligon de antrenament pentru stingerea incendiilor
 1modul (stand) multifuncțional pentru cercetări în domeniul ingineriei securității la incendiu și
antrenament (29,28 m2)
 1 laborator de hidraulică, instalații de stingere a incendiilor (exterior)
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1 cabinet de specialitate, descarcerare și acordarea primului ajutor medical (2x16 m2=32 m2)
1poligon destinat pregătirii psihofizice și de specialitate pompieri
1sistem modular multifuncțional, pilot pentru cercetarea științifică a stresului profesional survenit
în operațiuni de căutare-salvare a persoanelor din medii ostile vieții (Parter: 60 m2, Etaj 1: 60 m2,
Terasă: 30 m2, Turn: 9 m2, Total: 159 m2)
 1 laborator de arhivistică cu o capacitate de max. 25 de locuri fiecare, dotat cu materiale de arhivă
pentru seminarii şi lucrări practice (cutii de păstrare, dosare, registre, nomenclatoare etc.);
 1 laborator de informatică cu o capacitate de max. 15 de locuri (dezafectat în condițiile în care cea
mai mare parte a stațiilor PC au fost repartizate altor facultăți pentru activități on-line);
 2 poligoane pentru pregătirea de specialitate;
poligon tactic descoperit (4.500 m2);
poligon tactic acoperit (359 m2);
Toate sunt dotate corespunzător cu tehnică de calcul şi echipament specific. Dotarea
laboratoarelor asigură realizarea lucrărilor de laborator şi a altor activităţi practice în conformitate cu
prevederile programelor analitice pentru toate disciplinele, la toţi anii de studii.
C.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
S.C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti IP.C.5.1.1.
Disponibilitatea resurselor de învăţare
Biblioteca universitară a Academiei de Poliție este destinată să asigure baza documentară
necesară procesului de învățământ și cercetare. Prin fondul de carte și publicații pe care îl gestionează,
biblioteca asigură parțial nevoile de documentare pentru toate tipurile de discipline de studiu universitar
precum și pentru elaborarea de referate, lucrări de licență sau disertație, proiecte de cercetare și teze de
doctorat.
Bibliografia disciplinelor prevăzute în planurile de învățământ este acoperită de publicațiile aflate
în colecțiile proprii.
Obiectivul principal al activității bibliotecii este îmbogățirea permanentă a resurselor
informaționale pentru a putea răspunde optim intereselor de studiu ale beneficiarilor bibliotecii.
Biblioteca cuprinde următoarele fonduri de carte: Drept, Specialitate, Beletristică, gestionând un
fond total de 466849 număr bucăți.
Serviciile oferite de bibliotecă, menite să valorifice acest fond de informații, oferă posibilitatea
lecturii documentelor intr-un ambient plăcut și comod, organizată în două săli de lectură, cu 34 de locuri.
La nivelul Facultății de Arhivistică este constituită o bibliotecă proprie cu un fond de carte de
26.074 volume (dintre care 3598 titluri periodice) corespunzătoare disciplinelor prevăzute în planurile de
învățământ pe cicluri de studii universitare.
Facultatea de Pompieri are o bibliotecă dotată cu un fond de carte ce conține aproximativ 3756
titluri de carte în 10.700 de volume din domeniul disciplinelor fundamentale de profil și de specialitate
instalații pentru construcții, 8671 cărți de specialitate pentru pompieri inclusiv pregătire militară, protecție
civilă și 2029 cărți diverse cum ar fi literatură, teatru, proză.
IP.C.5.1.2. Predarea ca sursă a învăţării
Cadrele didactice dispun de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul
de studiu, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite.
Remarcăm preocuparea cadrelor didactice pentru dezvoltarea gândirii critice şi asigurarea caracterului
interactiv al activităţii didactice.
IP.C.5.1.3. Programe de stimulare şi recuperare
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Întemeiată pe elementul tradiţie, în Academia de Poliţie funcţionează sistemul îndrumătorului de
grupă care asigură structura, procesualitatea şi conţinutul activităţilor desfăşurate de studenţii Academiei.
Instituţia îndrumătorului vizează optimizarea procesului formativ prin activităţi extracurriculare,
propunându-şi:
să determine studentul să-şi recunoască punctele tari şi slabe şi să-şi definească
problemele;
să influenţeze studentul să aleagă calea optimă pentru autodezvoltare;
să influenţeze studentul în vederea asumării responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi pentru
deciziile luate;
să îndrume studenţii pentru elaborarea planurilor pe termen scurt;
să fie exemplu personal din punct de vedere moral şi profesional;
să-i determine pe studenţi să reprezinte cu cinste Academia, să fie loiali funcţiei publice,
oneşti şi să facă din onoarea şi demnitatea umană, virtutea conduitei lor.
IP.C.5.1.4. Servicii studenţeşti
În campusul universitar al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt oferite tuturor categoriilor
de studenţi o serie de servicii sociale menite să asigure cele mai bune condiţii atât pentru pregătirea individuală,
cât şi pentru petrecerea timpului liber. Astfel, pentru toţi studenţii înscrişi la programele universitare de licenţă
sunt asigurate locuri de cazare, utilate modern şi care beneficiază de toate dotările necesare unui trai decent.
De asemenea, pentru dezvoltarea sau întreţinerea fizică, studenţii beneficiază de o bază sportivă utilată
modern şi aflată în permanenţă la dispoziţia lor.
Studenţii au asigurată masa la cantinele Academiei de Poliţie gratuit. Toate serviciile sociale destinate
studenţilor sunt atent monitorizate şi evaluate periodic, accentul fiind pus pe acţiunile de prevenire a apariţiei
eventualelor deficienţe.
În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt asigurate servicii religioase în cadrul
capelei amenajate în campusul universitar, unde oficiază un preot care are binecuvântarea Patriarhiei.
Cadrele didactice dispun de strategii actualizate de predare pentru cursuri, conforme cu programul de
studiu, caracteristicile studenţilor, forma de învăţământ şi criteriile de calitate predefinite. În Academia de
Poliţie există şi programe de tutoriat suplimentare, prin sistemul de consultaţii săptămânale, oferite de toate
cadrele didactice din universitate, la care studenţii se pot înscrie.
Studenţii din cadrul Academiei beneficiază de serviciile unei policlinici medicale studenţeşti, la care
serviciile şi medicamentele sunt gratuite. Academia de Poliţie oferă studenţilor servicii sociale, culturale,
sportive şi dispune de programe speciale pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate, pe care le
monitorizează şi le evaluează periodic.
C.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
S.C.6.1. Sisteme de informaţii
La nivelul Academiei există trei platforme de eLearning:
 O platformă dedicată studiilor universitare de licență ce include Facultatea de Științe Juridice și
Administrative, Facultatea de Poliție, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi;
 O platformă dedicată studiilor universitare de licență ce include Facultatea de Pompieri și
Facultatea de Arhivistică;
 O platformă dedicată studiilor universitare de masterat, I.D., I.F.R. și doctorate.
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Cele trei platforme educaționale sunt accesibile din rețeaua internet și au sprijinit cadrele didactice și
studenții Academiei pe perioada pandemiei la susținerea cursurilor și examenelor. Toți studenții și toate cadrele
implicate în procesul de învățământ au conturi pe aceste platforme, platforme găzduite pe serverele Academiei.
Tot la nivelul instituției noastre există o platformă cu evidența lucrărilor de cercetare.

La biblioteca universitară există un sistem informatic de bibliotecă virtuală, unde studenții pot accesa
cursuri, lucrări de cercetare, lucrări de doctorat.
Integrat de către sistemul informatic Active Directory de la Microsoft, există la nivelul sediului din Aleea
Privighetorilor nr. 1A și la nivelul Facultății de Pompieri din șoseaua Morarilor nr. 3, un server de fișiere care
conține modele de documente, proceduri, informări, fișiere care sunt puse la dispoziția cadrelor din Academie.
La sfârșit de an cadrele didactice din Academie pot realiza un back-up pentru documentele lucrate, backup menit să asigure securitatea fișierelor (cursuri, documente, adrese, lucrări, etc.).
În mai 2020, s-a semnat contractul pentru implementarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 – Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competenţeşiînvăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educaţieşi formare Obiectiv Specific 10.3 – Creşterearelevanţeiînvăţământuluiterţiar
universitar în relaţie cu piaţaforţei de muncă şi sectoarele economice competitive” pe axa prioritară 10.3,
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proiect în care a fost cuprins și un sistem informatic pentru managementul studenților la nivel de Academie,
sistem care urmează a fi achiziționat în 2021 și operaționalizat în 2022.
În Academia de Poliție există încă din anii 1980 un sistem de televiziune cu circuit închis pentru
predarea cursurilor simultan către mai multe clase. În ultimii ani acest sistem a fost modernizat și extins, la
momentul actual fiecare clasă de predare conținând un receptor TV de tip LED, infrastructură nouă, iar numărul
sălilor de unde se poate emite mărindu-se de la 3 la 6. La studioul TV, pentru studenți există modulate pentru a
transmite în sistemul de televiziune cu circuit închis 8 canale TV ce pot transmite cursuri live sau cursuri
înregistrate către sălile de clase.
Academia de Poliție deține două laboratoare de informatică dotate cu stații de lucru și acces la rețelele de
voce date ale ministerului și la internet, un laborator de criminalistică cu stații de lucru, o sală dotată cu laptop-uri
pentru predarea de cursuri de securitate cibernetică și două laboratoare pentru Poliția de Frontieră dotate în 2020
cu toate echipamentele de IT&C necesare desfășurării de cursuri interactive.
Platoul instituției este dotat cu sisteme audio, sisteme ce sprijină instructorii la pregătirea militară de
bază.
La nivelul instituției există un sistem de telefonie fixă în toate birourile și sistem de mesagerie electronică
de tip eMail pentru toate cadrele pentru o comunicare facilă.
Site-urile instituției (www.academiadepolitie.ro și www.cnai.ro) sunt actualizate la zi și vizibile din toată
lumea.
Platformele de elearning ale Academiei susțin toate tipurile de cursuri și predări
- cursuri live cu camere web
- cursuri înregistrate audio pe platformă
- documente, manuale, note de curs, explicații, etc
- camere de chat pt studenții înrolati la un curs
- examinări de tip grilă la colocviile/examenele semestriale/anuale
- modul de prezență
- modul de feedback
- link-uri către alte resurse din internet
- tutoriale
- catalog de note
Între anii 2019 - 2020 la nivelul structurii de IT&C din cadrul Academiei s-au realizat următoarele:
 S-au realizat două platforme de eLearning pentru studiile de licență; în regim de urgență pentru
susținerea cursurilor pe timp de pandemie
 S-a modernizat platforma de eLearning pentru studii I.D. și I.F.R.;
 S-au securizat platformele de eLearning prin criptarea comunicării dintre studenți/profesori și server
(https://elearning.academiadepolitie.ro/login/index.php);
 S-a realizat un sistem de backup automat pentru cele trei platforme;
 S-a dotat Academia cu peste 150 de stații de lucru;
 S-a dotat Academia de peste 10 videoproiectoare;
 S-a dezvoltat sistemul de cablare structurată voce-date;
 S-au modernizat serverele Academiei;
 S-a realizat un mecanism informatic de plată on-line a taxelor pentru studenții masteranzi și eliberarea
actelor de studii cu formulare dispuse pe site-ul instituției;
 Cadrele didactice au fost dotate cu camere web pentru predarea on-line a cursurilor
 S-a modernizat aplicația informatică de admitere prin implementarea mai multor centre de
sustinere a probelor eliminatorii și scrise și afișarea rezultatelor cu coduri asociate candidaților.
IP.3.6.1. Baze de date şi informaţii
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Cele trei platforme de eLearning și platforma de evidență a lucrărilor de cercetare schimbă date cu trei baze
de date de tip SQL, baze de date găzduite pe serverele Academiei.
Cadrele Academiei au acces de la stațiile de lucru la baza de date legislativă a României la zi.
C.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite
S.C.7.1. Informaţie publică
IP.3.7.1. Oferta de informaţii publice
Pagina Web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro) furnizează o gamă largă de informaţii
privitoare la activităţile şi programele derulate, rezultatele cercetării ştiinţifice, la domeniile de interes general,
la starea calităţii educaţiei şi a vieţii studenţilor în spaţiul universitar. Toate informaţiile oferite sunt actualizate
periodic, acolo unde este cazul.
Sunt exceptate de la publicare acele informaţii şi/sau date care conform prevederilor legale sunt
considerate clasificate sau nedestinate publicității.
C.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
S.C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei
prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent

este

conformă

În perioada mai 2020-martie 2021, la nivelul Academiei de Poliție nu a fost asigurată
funcționalitatea/componența/continuitatea la nivelul conducerii operative a Comisiei de evaluare și
asigurare a calității (CEAC), așa cum a rezultat cu ocazia misiunii de audit public intern de consiliere
formalizată, cu caracter excepțional desfășurată la sediul Academiei de Poliție în perioada 15.0302.04.2021.
De asemenea, în arhiva Senatului Universitar nu a fost identificat niciun document ce face
referire la informările periodice ce ar fi trebuit prezentate Senatului Universitar în conformitate cu
prevederile art.15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și asigurare a
calității educației din Academia de Poliție (nr.111568 din 03.05.2017) de către Președintele Comisiei de
Evaluare și asigurarea calității la nivelul Academiei (CEAC-A), în perioada 01.03.2018 și până în prezent.
În prezent, CEAC a fost operaționalizat prin completarea întregii sale componențe, întrunindu-se
în ședințe și adoptând hotărâri menite să asigure dezvoltarea sistemului de asigurare a calității
învățământului.
IP.C.8.1.1. Comisia coordonează aplicarea şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii
Principiile de bază în ceea ce priveşte sistemul de management al calităţii procesului educaţional
în Academia de Poliţie sunt enunţate în Codul calităţii.
În cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este constituită Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii, care funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei
de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din Academia de Poliţie şi are următoarele sarcini şi
responsabilităţi: elaborează Strategia de asigurare a calităţii în Academia de Poliţie şi o înaintează
Senatului spre aprobare, ulterior asigurând publicitatea acesteia; participă la stabilirea standardelor de
referinţă privind calitatea instituţională şi la stabilirea criteriilor de calitate referitoare la modalitatea de
evaluare a performanţei cadrelor didactice din Academie; coordonează şi realizează activităţi specifice
privind implementarea instrumentelor, documentelor şi procedurilor de realizarea a obiectivelor calităţii şi
pentru evaluarea calităţii serviciilor şi proceselor educaţionale din Academie, aprobate de Senatul
Academiei în conformitate cu legislaţia în vigoare; asigură accesul la informaţiile referitoare la evaluarea
calităţii prin publicarea acestora; acordă consultanţă în managementul calităţii pentru structurile
subordonate; constituie propria bază de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale
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prestate; monitorizează procesul de evaluare anuală a calităţii activităţii cadrelor didactice şi a fiecărui
program de studiu; asigură comunicarea şi reprezentarea Academiei (în limitele mandatului oferit de
conducere) cu structurile similare ale altor universităţi, respectiv cu organismele de evaluare externă de la
nivel naţional şi internaţional; elaborează planuri de îmbunătăţire a calităţii în Academie şi monitorizează
realizarea acestora.
C.9– Asigurarea externă a calității în mod periodic
În contextul procesului de monitorizare specială instituit prin Ordinul MEC nr. 5.867/2020
privind aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea specială a Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza” (pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 06 noiembrie 2020), ARACIS a avizat favorabil
amânarea realizării evaluării externe a calității academice (evaluarea externă instituțională) până la
definitivarea Raportului de monitorizare.
La nivel institutional, în cursul lunii mai 2021 a fost elaborat un Plan de măsuri privind pregătirea
procesului de evaluare instituțională de către ARACIS. De asemenea, prin hotărârile adoptate la nivelul
Academiei de către CEAC-A în perioada martie 2021 și până în prezent, s-a creat cadrul organizatoric și
functional optim necesar în vederea remedierii disfuncțiilor și neconformităților constatate pe linia
asigurării calității învățământului.
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