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ÎN DOMENIUL CALITĂŢII  
 

               Academia de Poliţie, instituţie de învăţământ superior de tradiţie şi 
notorietate naţională, cu un semnificativ prestigiu în comunitatea academică şi în sistemul 
naţional de ordine publică, se autodefineşte prin ansamblul de activităţi de învăţământ, cercetare 
ştiinţifică şi inserţie socială pe care le desfăşoară, ca promotor al dezvoltării şi valorificării 
resursei umane, în termeni de înaltă performanţă. 

Academia este singura instituţie de profil care realizează pregătirea iniţială şi continuă 
universitară pentru nevoile M.A.I.. Ea îşi desfăşoară în prezent activitatea în concordanţă cu  
prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
bucurându-se de un prestigiu deosebit în rândul comunităţilor academice naţionale şi europene, 

fapt certificat inclusiv prin menţinerea titlului de instituţie de învăţământ cu „Grad de încredere ridicat”, calificativ 
dobândit din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), - cel mai bun 
calificativ care poate fi acordat instituţiilor de învăţământ superior la nivel naţional.  

Obiectivul principal în domeniul calităţii al Academiei de Poliţie, este de a oferi cursanţilor o bază solidă de 
cunoştinţe care să contribuie la dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare performant, integrat în peisajul 
universitar românesc şi european, asigurând atât pregătirea iniţială dar şi continuă, precum şi de a participa la 
misiunile şi acţiunile operative în baza deciziilor şi documentelor elaborate la nivelul M.A.I.  

În acest sens a fost implementat şi certificat un sistem de management al calităţii prima dată în 2005, în 
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, iar în anii 2009- 2015 am re-certificat acest sistem de calitate 
conform SR EN ISO 9001:2008, în urma unui audit extern din partea unui organism de certificare a sistemelor de 
management RINA-SIMTEX-OC, acreditat RENAR, organism care verifică anual respectarea standardelor. 
  OBIECTIVE PRINCIPALE referitoare la calitate sunt : 
- perfecţionarea mecanismelor de management, prin realizarea unei construcţii instituţionale performante similare cu 
cele din Uniunea Europeană (U.E.) sau alte ţări cu rezultate notabile în învăţământul superior, în domeniile de studiu 
aprofundate de Academie; 
- transformarea instituţiei într-un organism puternic şi flexibil capabil să gestioneze, pe principii moderne, sarcinile 
care îi revin în domeniul formării profesionale a personalului M.A.I., în raport cu nevoile ministerului şi ale altor 
beneficiari; 
- îmbunătăţirea prestaţiei profesionale a personalului Academiei pentru a răspunde cât mai adecvat necesităţilor 
structurilor din cadrul M.A.I. unde sunt repartizaţi absolvenţii; 
- asigurarea unei corelaţii mai strânse între nevoile muncii operative şi formarea profesională teoretică şi practică 
asigurată în cadrul Academiei; 
- asigurarea calităţii şi dezvoltarea programelor specifice fiecărui ciclu de studii, în vederea îmbunătăţirii capacităţii 
facultăţilor de a furniza calificări şi competenţe superioare relevante pentru cerinţele M.A.I.; 
- consolidarea relaţiei Academiei cu mediul extern şi sectorul de cercetare-dezvoltare în vederea îmbunătăţirii 
capacităţii de răspuns a educaţiei universitare la schimbările care au loc la nivelul societăţii, inclusiv pentru 
stimularea şi susţinerea competitivităţii şi inovării. 
 Pentru îndeplinirea acestor deziderate, fiecare angajat al Academiei trebuie să fie pe deplin conştient de 
responsabilitatea personală faţă de calitatea prestaţiei sale, criteriul fundamental fiind cel al valorii proprii adăugate. 
 Pentru asigurarea funcţionării şi perfecţionării SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII în 
Academie, tuturor angajaţilor le revine obligaţia de serviciu de a-şi însuşi şi a aplica fără nici o derogare prevederile 
documentelor sistemului propriu de management al calităţii şi de a respecta principiile prevăzute în Carta 
Universitară care poziţionează beneficiarul în centrul atenţiei tuturor activităţilor Academiei. 
 În calitate de Rector îmi exprim angajamentul pentru asigurarea resurselor materiale, umane, de timp şi 
implicarea personală în vederea dezvoltării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a eficacităţii sistemului de 
management al calităţii, în creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a satisfacerii beneficiarilor. 
 Cu autoritatea de Rector numesc Responsabilul cu managementul calităţii şi îi deleg autoritatea şi 
responsabilitatea pentru coordonarea menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţății, 
ca parte a strategiei generale a Academiei.   
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