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1. INTRODUCERE. OBIECTIVE INSTITUȚIONALE
Înfiinţată în anul 1991, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este singura instituţie
de învăţământ superior la nivel naţional care realizează pregătirea iniţială şi continuă
universitară pentru nevoile M.A.I.
În prezent, instituţia desfăşoară activitatea de pregătire în concordanţă cu prevederile
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu cerinţelor impuse de Convenţia de la Bologna şi cu
dispozițiile H.G. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Din anul 2015, conform Hotărârii Guvernului României nr. 749 din
09.09.2015, în cadrul Academiei de Poliție funcționează 6 facultăți, respectiv:
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea
de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri și
Facultatea de Arhivistică, care au în componența lor programe de studii de
licență, și programe de studii de masterat.
În anul 2019, principalele obiective strategice ale Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” urmărite au fost următoarele:
1. formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă, competenți și
responsabili cu respect pentru etica profesională, cu abilități de înțelegere a
problematicii studiate;
2. specializarea personalului MAI prin studii universitare de masterat şi de doctorat;
3. desfăşurarea cercetării ştiinţifice în domenii de interes pentru MAI, pe bază de
contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;
4. modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Academiei 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;
5. creșterea calității programelor de studii și obținerea calificativului "încredere ridicată"
pentru reevaluarea instituțională;
6. amplificarea activității de atragere de fonduri europene nerambursabile și fonduri
naționale prin proiecte;
7. dezvoltarea proiectelor de extindere, modernizare și consolidare a spațiilor didactice,
sociale și de cercetare în concordanță cu numărul de studenți.
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2. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
2.1.

STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI DE MASTERAT

În Academia de Poliţie, studiile universitare de licenţă sunt organizate conform Legii
educaţiei naţionale, astfel: învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi învăţământ la
distanţă, iar procesul educaţional este organizat pe două paliere, respectiv studii universitare
de licenţă şi studii universitare de masterat.
Activităţile de învăţământ desfăşurate în Academie, susţinute constant pe parcursul anului
2019, de personalul tuturor structurilor Academiei, au avut ca obiectiv principal formarea
capacităţilor şi a competenţelor profesionale ale absolvenţilor, cunoaşterea legislaţiei specifice
fiecărei structuri, armonizarea practicii studenţilor la specificul structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, formarea şi dezvoltarea ofiţerilor pentru: Poliţia Română, Jandarmeria
Română, Poliţia de Frontieră Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcţia
Generală Anticorupţie, Direcţia Generală de Protecţie Internă şi alţi beneficiari.
2.1.1 FACULTATEA DE POLIŢIE
2.1.1. a) Înființare
Facultatea de Poliţie a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr. 431 din
25 Aprilie 1990 și este unitatea funcţională a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a
cărei activitate se circumscrie reglementărilor normative cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.
294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a instituţiei, în Carta universitară şi în celelalte reglementări incidente în domeniul
universitar.
Istoria Facultăţii de Poliţie datează, cu unele întreruperi datorate reorganizării, de
aproximativ trei decenii în care, în pofida reorganizărilor succesive, a constituit un reper
important în activitatea de formare a viitorilor ofiţeri ai M.A.I.
Tradiţia acestei facultăţi în cadrul sistemului învăţământului universitar obligă la
dezvoltarea şi eficientizarea managementului său, pentru a răspunde noilor provocări şi
realităţi în materia pregătirii şi formării personalului din sistemul de ordine şi siguranţă
publică.
Facultatea de Poliţie pregăteşte viitori ofiţeri M.A.I. (specialitatea Poliție,
Anticorupție, Contrainformații) şi ofiţeri de penitenciare în domeniul de licenţă ,,Ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata
de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă
redusă.
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Absolvenţii studiilor universitare de licenţă sunt repartizaţi la finalizarea studiilor de
către beneficiari – Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală Anticorupţie,
Direcţia Generală de Protecţie Internă, Administraţia Naţională a Penitenciarelor în funcţie de
necesităţile operative şi conform calificării universitare pentru care s-au pregătit.
În ultimii ani, la nivelul Facultăţii de Poliţie s-a produs o schimbare de paradigmă
privind procesul de formare iniţială a viitorilor ofiţeri de poliţie/penitenciare, prin focalizarea
pe pregătirea practică şi dobândirea de competenţe aplicative de către studenţi, implicarea
studenţilor în cadrul unor activităţi practice organizate şi desfăşurate în medii cât mai
apropiate de situaţiile reale, adaptarea planului de învăţământ în acord cu necesităţile
beneficiarilor. Schimbarea de paradigmă a avut în vedere atât compatibilizarea cu viziunea
Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, în acord cu normele, valorile şi principiile unei
comunităţi universitare, precum şi în spiritul valorilor specifice profesiei de ofiţer
M.A.I./penitenciare.
2.1.1.b) Structura organizatorică
Structura Facultăţii de Poliţie se prezintă după cum urmează:
 Decan
 Departamentul de poliţie
 Departamentul de ştiinţe comportamentale
 Departamentul de criminalistică
 Departamentul de educaţie fizică
 Formaţiuni studenţi - Instructori de poliţie și Asigurare administrativă
 Secretariat facultate.
2.1.1. c) Resurse umane
La momentul actual, statul de organizare al Facultăţii de Poliţie este prevăzut cu 94
funcţii, distribuite astfel:
Departamentul de poliţie – 23 funcţii (o funcţie director de departament, 18 funcţii
didactice universitare – 6 funcţii profesor universitar, 6 funcţii conferenţiar universitar, 5
funcţii lector universitar, 1 funcţie asistent universitar, 4 funcţii instructor de poliţie), din care
11 funcţii vacante.
Departamentul de ştiinţe comportamentale – 14 funcţii (o funcţie director de departament,
11 funcţii didactice universitare – 4 funcţii profesor universitar, 3 funcţii conferenţiar
universitar, 3 funcţii lector universitar, 1 funcţie asistent universitar, 2 funcţii instructor de
poliţie), din care 8 funcţii vacante.
Departamentul de criminalistică – 18 funcţii (o funcţie director de departament, 11 funcţii
didactice universitare – 2 funcţii profesor universitar, 5 funcţii conferenţiar universitar, 3
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funcţii lector universitar, 1 funcţie asistent universitar, 5 funcţii instructor de poliţie, 1 post
agent), din care 7 funcţii vacante.
Departamentul de educaţie fizică – 19 funcţii (o funcţie director de departament, 11 funcţii
didactice universitare – 2 funcţii profesor universitar, 3 funcţii conferenţiar universitar, 5
funcţii lector universitar, 1 funcţie asistent universitar, 6 funcţii instructor de poliţie, 1 funcţie
agent), din care 8 funcţii vacante.
Formaţiuni studenţi – 14 funcţii (4 instructor superior de an, 6 şef de detaşament şi 4 agent
administrativ), din care 7 vacante (1 instructor superior de an, 5 şef de detaşament şi 1 agent
administrativ), pe funcţiile vacante fiind împuterniciţi 5 şefi de detaşament.
Secretariat facultate – 5 funcţii, din care 1 vacant (agent I).
Conform situaţiei prezentate, evidenţiem deficitul de personal la nivelul structurilor
Facultăţii de Poliţie, în prezent fiind 42 de funcţii vacante, rezultând un procent de
ocupare de 55% din totalul funcţiilor prevăzute în statul de organizare.
Din cele 68 de funcţii didactice universitare și de instructor didactic de predare
existente în statul de funcţii, sunt ocupate 34, rezultând un grad de ocupare a funcţiilor
didactice universitare de 50% din totalul celor prevăzute.
Menţionăm faptul că pe parcursul anului 2019, au fost organizate următoarele
concursuri de ocupare a posturilor vacante: 1 post de instructor superior de an, 3 posturi de șef
detașament (instructor de poliție I), 3 posturi de lector universitar, 3 posturi de conferenţiar
universitar și 1 post asistent universitar.
În vederea gestionării eficiente a deficitului de personal şi a prestării unui act educaţional
de calitate, în contextul viitoarei vizite ARACIS pentru acreditarea programelor de studii
universitare, se impune inițierea demersurilor legale privind aprobarea scoaterii la concurs
atât a posturilor didactice vacante (inclusiv în noua modalitate legală de promovare în funcţie
a cadrelor didactice), cât şi a celor din cadrul structurii Formaţiuni studenţi (o funcție de
instructor superior de an și 5 funcții de șef detașament), precum şi încadrarea posturilor
vacante de agent existente la nivelul Formațiunii studenți și Secretariatului facultăţii.
2.1.1. d) Programele de studii
Procesul educaţional este organizat pe două paliere, respectiv studii universitare de
licenţă şi studii universitare de masterat.
Studiile universitare de licență – se derulează prin programul de studii specializarea
ordine si siguranta publică, cu frecventă și cu frecventă redusă (organizarea activităţilor la
acest program de studii realizându-se prin intermediul Centrului de Învăţământ cu Frecvenţă
Redusă şi Învăţământ la Distanţă - CIFRID).

ATENȚIE!
Document ce conține și/sau face trimitere la date cu caracter personal protejate prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Concursul de admitere, 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.
În perioada 08-10.07.2019, în cadrul Facultății de Poliție s-a organizat şi desfăşurat
examenul de licenţă pentru studenţii seriei 2016-2019, învăţământ cu frecvenţă (251 de
studenți) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (35 de studenți, IFR-Poliție). Examenul a fost
promovat de către toţi studenţii înscrişi cu medii cuprinse între 9,60 şi 6,50, promovabilitatea
fiind de 100%.
Doamna Tomoioagă Violeta Călina a fost declarată Șef de promoție cu media 9,64.
Studiile universitare de masterat - În cadrul Facultăţii de Poliţie, funcționează următoare
programe de studii universitare de masterat în domeniul „Ordine publică şi siguranţă
naţională”:
1. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională;
2. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale;
3. Managementul investigării fraudelor;
4. Poliţie judiciară
5. Managementul activităţilor informative
6. Comunicare socială proactivă a poliţiei.
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 168 studenți, astfel:
 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 nivelul Facultății de Poliție, pentru programele de studii universitare de masterat, a fost
organizată o sesiune de susținere a examenului de disertație în luna iunie 2019, la care s-au
înscris 212 absolvenți ai seriei 2017-2019, după cum urmează:
 Managementul Activitaților de Ordine Publică și Siguranță Națională: 67 studenți;
 Mangementul Cooperării Polițienești Internaționale: 29 studenți;
 Managementul Investigării Fraudelor: 22 studenți;
 Poliție Judiciară: 22 studenți;
 Managementul Activităților Informative: 64 studenți;
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 Comunicarea socială Proactivă a Poliției: 8 studenți.
De asemenea, au participat la examenul de disertație 3 absolvenți ai seriei 2016-2018 (1
absolvent al programului Managementul Activităților de Ordine Publică și Siguranță
Națională, 1 absolvent al programului Mangamentul Cooperării Polițienești Internaționale și 1
absolvent al programului Poliție Judiciară), precum și 3 absolvenți ai seriei 2015-2017,
program Managementul Activităților Informative.
Din seria 2017-2019, nu au finalizat studiile programelor universitare de masterat la care
s-au înscris, un număr de 36 de studenți, după cum urmează:
 Managementul Activităților de Ordine Publică și Siguranță Națională: 8 studenți;
 Managementul Activităților Informative: 11 studenți;
 Managementul Cooperării Polițienești Internaționale: 2 studenți;
 Poliție Judiciară: 5 studenți;
 Managementul Investigării Fraudelor: 10 studenți.
Începând cu anul 2017, Academia de Poliție a devenit parte a consorțiului universitar
implicat în organizarea și desfășurarea Programului European comun de masterat al
CEPOL – EJMP (2017-2019).
În anul 2019, la Budapesta la întrunirea Comitetului de organizare a EJMP (2017-2019)
și la ceremonia de absolvire a Programului European comun de masterat al CEPOL –
EJMP (2017-2019), fiind evidențiată implementarea modulului V de către Academia de
Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și D.G.M.R.U. din cadrul M.A.I.
2.1.1 e) Studenții Facultății de Poliție
La începutul anului universitar 2019-2020, au fost înmatriculaţi 884 de studenţi
învăţământ cu frecvenţă, iar situaţia se prezintă astfel:
- 290 studenţi în anul I de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă (seria 20192022), un student fiind exmatriculat ulterior începerii anului universitar ca urmare a
propunerii motivate venite din partea unității de recrutare, în urma verificărilor specifice
pentru candidații declarați Admis;
- 305 studenţi în anul II de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă (seria 20182021);
- 289 studenţi în anul III de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă (seria 20172020), un student fiind exmatriculat pentru nepromovarea a 3 examene din anul II de studii,
după susţinerea sesiunilor de examene şi a sesiunii de restanţe, înregistrând în anul universitar
2018-2019 restanțe la trei examene/colocvii/lucrări practice.
Activitatea studenţilor, pe lângă rezultatele obţinute la examene, a fost evidenţiată şi
prin bursele acordate acestora. Astfel, totalul burselor de merit acordate la începutul anului
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universitar 2019-2020, studenților Facultății de Poliție, a fost de 53 burse de merit și 3 burse
de performanță sportivă.
Studenţii Facultății de Poliție s-au evidenţiat pozitiv în cadrul sesiunii ştiinţifice anuale
a studenţilor din Academia de Poliție, care a avut loc pe 18 .04. 2019 și în organizarea
Conferinței Științifice Internaționale Provocări și Strategii în Ordinea și Siguranța Publică –
ediția 8.
În cursul anului 2019, studenții Facultății de Poliție au participat la mai bine de 10
evenimente și misiuni culturale, artistice, umanitare și sportive.
Bilanțul principalelor rezultate se prezintă astfel: 9 locuri I, 9 locuri II și 5 locuri III.
2.1.1 f) Cercetarea științifică:
În anul 2019, Facultatea de Politie a implementat proiectul „Dezvoltarea de
reglementări instituţionale privind etica, integritatea şi anticorupţia în sistemul de educaţie”
cod SIPOCA 576, și a fost autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări.
programul postuniversitar “Managementul integrității și prevenirii corupției la nivelul
Ministerului Educației Naționale”
Cadrele didactice ale Departamentului de Științe Comportamentale au fost implicate în
coordonarea unui studiu realizat cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene, ce a fost realizat în parteneriat cu Centrul Național de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român
de Informații, sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației
(ARASEC).
În cadrul Departamentului de Științe Comportamentale este coordonată și editată o
revistă de specialitate – International Journal of Information Security and Cybercrime –
indexată în baze de date internaționale, care a fost pusă la dispoziția structurilor operative,
studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de Criminalistică s-a
materializat, pe parcursul anului 2019, prin editarea a unui număr de cinci cursuri şi
monografii, participarea la 10 conferințe internaționale și workshop-uri, întâlniri cu
studenţii anului II şi III, cursuri zi, în cadrul cercului de criminalistică, publicarea de articole
în revista European Journal of Public Order and National Security.
În cadrul Departamentului de Educaţie Fizică, în anul 2019, componenta științifică s-a
manifestat pe două paliere: coordonarea celor 8 lucrări ale studenților susținute la Sesiunea
de comunicări ştiinţifice desfășurată în Academia de Poliție (aprilie 2019) și elaborarea a
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două lucrări de către cadre ale departamentului care au fost susținute în cadrul unor sesiuni
de comunicări științifice.
Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Poliţie s-a materializat în
anul 2019 şi prin organizarea şi desfăşurarea de workshop-uri, simpozioane sau seminarii,
astfel:
În perioada 11-15 februarie 2019, Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalității informatice (C-PROC), în cooperare cu Facultatea de Poliție, a organizat cursul
ECTEG „Network Investigations”.
În perioada 18-22 februarie 2019, Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalității informatice (C-PROC), în cooperare cu Facultatea de Poliție, a organizat cursul
ECTEG „Live Data Forensics”.
În perioada 05-08 martie 2019, Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității
informatice (C-PROC), în cooperare cu Facultatea de Poliție, a organizat cursul ECTEG
„Darkweb & Cryptocurrencies”.
În data de 14 martie 2019, Decanul Facultății de Poliție a participat la activitatea de
lansare a ediției a III-a a concursului național de inovare PATRIOT FEST 2019.
În data de 21 martie 2019, în cadrul Academiei de Poliție, s-a desfășurat workshop-ul
“ Ordinul de protecție provizoriu”, organizat de către Facultatea de Poliție cu sprijinul
Direcției de Ordine Publică a Inspectoratului General al Poliției Române
În data de 25 martie 2019, s-a desfășurat workshopul “Infracțiunile contra
patrimoniului – particularități investigative și de practică judiciară”, organizat de către
Departamentul de Poliție și Departamentul de Criminalistică ale Facultății de Poliție cu
sprijinul Serviciului de Investigații Criminale și al Serviciului Criminalistic din cadrul
Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
În data de 25 martie 2019, Departamentul de Științe Comportamentale din cadrul
Facultății de Poliție a organizat workshop-ul cu tema „Oportunități și provocări în spațiul
cibernetic – ediția a III-a”.
În data de 29.05.2019, studenții anului III ai Facultății de Poliție, profil „Tehnică
Criminalistică” și profil „Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase”, au participat la
workshopul cu tema „Prezent și viitor în armamentul ușor”, organizat de către
Departamentul de Criminalistică în colaborare cu Asociația Națională a Colecționarilor de
Arme.
În data de 17.12.2019, Facultatea de Poliție în colaborare cu Direcția Prevenire din
cadrul Direcției Generale Anticorupție au organizat seminarul cu tema ,,Paradigme și
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perspective educaționale în formarea comportamentului integru în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne”.
2.1.1 g) Obiective
În anul 2020, obiectivele Facultății de Poliție sunt următoarele:
 Desfășurarea activităților necesare în vederea întocmirii Raportului de autoevaluare
pentru programul de studii universitare de licență specializarea „Ordine și siguranță
publică” și a programelor de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de
Poliție, în aplicarea Planului de activități privind pregătirea procesului de evaluare
instituțională în Academia de Poliție;
 Asigurarea derulării în condiții optime a concursurilor de admitere și examenelor
licență și disertație pentru programele de studii gestionate la nivelul facultății;
 Prestarea unor activități educaționale de calitate, bazate pe cele mai moderne metode și
tehnici de predare;
 Implicarea mai activă în monitorizarea pregătirii individuale a studenților cu rezultate
slabe la învățătură;
 Analiza acoperirii cu materiale didactice pentru disciplinele de studiu predate în
Academie și actualizarea resurselor documentare (manuale, cursuri, monografii)
utilizate în procesul didactic;
 Evaluarea programelor de studii universitare de masterat în vederea lansării ofertei de
școlarizare pentru anul universitar 2020-2021;
 Întreprinderea demersurilor privind autorizarea unui program postuniversitar la
nivelul Departamentului de Educație Fizică;
 Consolidarea cooperării inter și intrauniversitare, precum și cu beneficiarii procesului
formativ derulat la nivelul facultății.
 Desfășurarea în condiții optime și finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea de
reglementări instituţionale privind etica, integritatea şi anticorupţia în sistemul de
educaţie” cod SIPOCA 576;
 Îmbunătățirea activității de cercetare științifică prin încurajarea participării cadrelor
didactice și a studenților (inclusiv masteranzi) la manifestările științifice din domeniul
ordine publică și siguranță națională, precum și în domeniile interdisciplinare;
 Creșterea numărului de lucrări științifice publicate de cadrele didactice și studenții
Facultății de Poliție;
 Organizarea şi desfăşurarea periodică la nivelul facultăţii a unor activităţi gen
workshop/masă rotundă/simpozion în domenii de interes din sfera largă a ordinii şi
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siguranţei publice, la care să participe practicieni şi specialişti din cadrul instituţiilor
de profil, cadre didactice universitare şi studenţi (inclusiv masteranzi);
 Realizarea unor parteneriate și schimburi de experiență cu facultăți din țară și
străinătate;
 Dezvoltarea cooperării în domeniul cercetării științifice cu celelalte facultăți ale
Academiei de Poliție, în vederea implicării comune în diferite demersuri științifice;
 Continuarea demersurilor de scoatere la concurs în vederea ocupării posturilor vacante
la nivelul departamentelor didactice și din cadrul structurii Formațiunii Studenți, în
vederea eficientizării activităţilor derulate la nivelul facultăţii, precum și pentru
îndeplinirea criteriilor de acreditare ARACIS a programului de studii universitare de
licență, specializarea „Ordine și siguranță publică”;
 Continuarea implementării unui management de luare a deciziilor bazat pe dialog,
consultare şi parteneriat cu cadrele didactice, instructorii şi studenţii Facultăţii de
Poliţie;
 Asigurarea unui climat favorabil dezvoltării spiritului de echipă şi gestionarea optimă
a relaţiilor interumane existente între membrii comunităţii;
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale având la bază valori precum respectul
reciproc, loialitate, încredere, corectitudine, integritate şi profesionalism;
 Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului Facultăţii de Poliţie prin
parcurgerea unor cursuri de specializare în domeniile de interes, participarea la diferite
manifestări ştiinţifice şi urmarea unor stagii complexe de documentare la unităţile
operative, precum şi în cadrul altor instituţii şi autorităţi publice.


Continuarea procesului de modernizare a spaţiilor și a dotărilor existente la
departamentele din cadrul facultăţii şi la formaţiunile de studenţi;



Modernizarea bazei sportive și creșterea numărului de spații adecvate pentru
desfășurarea lecțiilor de educație fizică, construcția unei săli de sport polivalente la
Facultatea de Pompieri, reabilitarea bazinului de înot;



Găsirea de soluţii cu sprijinul conducerii Academiei de Poliție privind reabilitarea
clădirii în care îşi desfăşoară activitatea Departamentul de Criminalistică;



Identificarea oportunităților în cadrul unor linii deschise la finanțare pentru crearea
de laboratoare de tip simulator destinate consolidării pregătirii practice a studenților.
În concluzie, principalele obiective propuse pentru anul 2020 sunt reprezentate de

îndeplinirea criteriilor de acreditare a programului de studii universitare de licență,
specializarea “Ordine și siguranță publică” și a celorlalte programe de studii gestionate la
nivelul facultății, creșterea calității actului educațional specific domeniului ordinii și
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siguranței publice, dezvoltarea componentei cercetării științifice şi promovarea unei imagini
pozitive a facultăţii.
1.1.2 FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE
2.1.2 a) Înființare
Facultatea de Științe Juridice și Administrative, a fost înființată în baza Hotărârii
Guvernului nr.749/2015, iar în anul 2017, în urma reorganizării Academiei de Poliție,
Departamentul de Drept public a fost comasat cu Departamentul de Administrație publică.

2.1.2 b) Structura organizatorică
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are următoarea structură:
a) Departamentul de drept penal;
b) Departamentul de drept privat;
c) Departamentul de drept public şi administraţie publică;
d) Formaţiuni studenţi, cu structurile Instructori de poliţie şi Asigurare administrativă;
e) Secretariat facultate.
2.1.2c) Resurse umane
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are în structura statului de funcţii un
număr de 64 de posturi, dintre care 7 sunt funcţii de conducere, 55 sunt funcţii didactice,
iar 4 sunt funcţii de execuţie.
În prezent sunt ocupate un număr de 30 de funcţii (real 23 persoane, întrucât 7 cadre
didactice ocupă funcții de conducere: 4 prin alegeri (directorii de departament), 1 prin
împuternicire (prorector), 1 cu exercitare temporară (decan), restul de 25 posturi didactice
fiind vacante.
În realitate, 23 de cadre didactice dezvoltă un volum de muncă pentru încă 25
funcții libere. Procentual, statul de funcţii este încadrat la un nivel de peste 54,5%.
În anul 2019, au fost organizate concursuri pentru posturi didactice, în cadrul
Departamentului de Drept Penal și al Departamentului de Drept Privat ocupându-se câte o
funcție de asistent universitar, în la Departamentul de Drept Public și Administrație Publică
una de lector.
La nivelul Departamentelor sunt ocupate 3 funcţii de director de departament, 6
posturi de profesor dintr-un total de 15 funcţii, 8 posturi de conferenţiar dintr-un total de 19
funcţii, 14 posturi de lector dintr-un total de 14 funcţii, 2 posturi de asistent dintr-un total de 5
funcţii.
ATENȚIE!
Document ce conține și/sau face trimitere la date cu caracter personal protejate prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

La Facultatea de Științe Juridice și Administrative nu există prevăzute posturi de
instructor de predare.
Raportul cadre didactice/studenţi trebuie analizat din mai multe perspective, care să
pună în evidenţă dimensiunea reală a eforturilor pe care acest corp profesional le depun în
permanenţă cu scopul atingerii obiectivelor instituţionale.
În primul rând, prin raportarea numărului de cadre didactice la volumul activităţii, fac
următoarele precizări:
a) Raportul posturi didactice existente/posturi didactice ocupate. Volumul activităţilor
didactice şi de cercetare însumat în cadrul Facultăţii de ştiinţe Juridice şi Administrative este
cuantificat în posturile didactice din statul de organizare. Corespunzător acestuia, în facultate
sunt dimensionate activităţi pentru 55 de posturi didactice cu structura precizată mai sus. Din
totalul funcţiilor didactice, în prezent sunt încadrate un număr de 30 de posturi cu ofiţeri. Însă,
din cele 30 de posturi ocupate, doar 23 de cadre didactice îşi desfăşoară activitatea în mod
exclusiv la nivelul facultăţii, întrucât restul sunt fie în concedii asociate naşterii de copii (2
ofiţer) fie sunt detaşaţi la alte instituţii sau autorităţi publice (1 ofiţer) fie sunt
numiți/împuterniciţi în funcţii de conducere la alte structuri din cadrul Academiei de Poliţie (2
ofiţeri). Practic, activitatea didactică asociată tuturor programelor de studii arătate mai sus se
desfăşoară cu un număr de 23 de oameni, pentru un volum de muncă aferent unui stat de
funcţii cu 55 de posturi didactice. Şi cu toate acestea, dată fiind înţelegerea şi bunăvoinţa
cadrelor didactice din Facultate, lucrurile funcţionează bine, asigurându-se un nivel
corespunzător de pregătire tuturor studenților.
b) Raportul număr de cadre didactice/ număr de programe de studii de licenţă
deservite. Din punct de vedere al raportului între numărul de cadre didactice şi numărul de
programe, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative face un efort considerabil pentru a
asigura buna funcţionare a celorlalte Facultăţi din cadrul Academiei de Poliţie, în vederea
susţinerii programului de studii universitare de licenţă „ordine şi siguranţă publică”. Dacă în
mod normal oricare dintre Facultăţile ce livrează acest program de studii lucrează cu un
număr de 2 până la 15 grupe pe an universitar, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
lucrează frecvent cu 25/27 de grupe pe an, în mod cumulat, de la toate cele 3 Facultăţi care
furnizează programul „OSP”, atât IF, cat și IFR. Prin urmare volumul de muncă însumat al
cadrelor didactice din cadrul facultăţii, este mult mai marer faţă de situaţia normală în
care ar furniza doar activităţi didactice la programele proprii.
c) Politica de personal/Dinamica de personal. Din punct de vedere al dinamicii de
personal, având în vedere considerente de ordin legal precum şi o abordare reticentă cu privire
la posibilitatea promovării profesionale, dar şi lipsa unei politici coerente de recrutare
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profesională, în anii anteriori care se puteau face astfel de promovări, şi/sau recrutări, se
constată în prezent două neajunsuri fundamentale: media de vârstă foarte ridicată a
cadrelor didactice, raportată la media vârstei de pensionare pentru polițiști/militari (peste 40
de ani, raportat la aproximativ 52 de ani), iar pe de altă parte o lipsă vădită de cadre
didactice la început de carieră care să asigure schimbul de generaţii.
2.1.2 d) Programe de studii.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative derulează în momentul
de faţă 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”
Programul de studii 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.
Coordonatorul acestui program de studii este, începând cu anul 2019, dl.conf.univ.dr.
Alexandru Măgureanu.
Programul de studii universitare de licenţă „administraţie publică”
Programul de studii se derulează în prezent în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
în în forma cursuri cu frecvenţă, cu durata de 3 ani, 180 CST, pentru formarea de specialiști
pentru administrația publică centrală sau locală. Coordonatorul acestui program de studii este
dna lector univ.dr. Pîrvu Loredana.

Programele de studii universitare de masterat
Cele 6 programe de studii aflate în derulare, se derulează în cadrul facultăţii în
două formate, 4 dintre acestea având durata de 4 semestre şi două programe
având durata de 3 semestre.
Sunt înmatriculați 365 de studenți masteranzi, 190 în anul I și 175 în anul II. Pe
locuri cu bugetare de la MAI sunt 50 de masteranzi, aspect care face mult mai
eficiente programele cu taxă.
2.1.2 e) Studenți
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În prezent, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative sunt înmatriculaţi un
număr de 612 studenţi, (491 la cursuri cu frecvență - cu 10 mai puțin decât anul trecut, 121
studenți la ID) în cadrul celor 3 programe de studii universitare de licenţă, (cu precizarea
că activitatea de secretariat pentru studenţii de la programul „Drept-ID” este asigurată în
parteneriat cu Centrul ID/IFR), fiind a doua Facultate ca dimensiune din acest punct de
vedere, din cele 6 Facultăţi ale Academiei de Poliţie.
Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel:
Anul I seria 2019-2023 – 113 STUDENȚI
Gr. 101 – 25 pers. poliţie
Gr. 102 – 25 pers. poliţie
Gr. 103 – 24 pers. poliţie
Gr. 104 – 24 pers. poliţie (franceză)
Gr. 105 – 15 pers. M.Ap.N.
Anul II seria 2018-2022 – 114 STUDENȚI
Gr. 201 – 23 pers. poliţie
Gr. 202 – 23 pers. poliţie
Gr. 203 – 22 pers. poliţie
Gr. 204 – 23 pers. poliție
Gr. 205 – 23 pers. poliţie
Anul III seria 2017-2021 – 115 STUDENȚI
Gr. 301 – 22 pers. poliţie
Gr. 302 – 21 pers. poliţie
Gr. 303 – 21 pers. poliţie
Gr. 304 – 21 pers. poliție
Gr. 305 – 15 pers. Poliție de frontieră
Gr. 306 – 15 pers. Jandarmi
Anul IV seria 2016-2020 – 123 STUDENȚI
Gr. 401 – 24 pers. poliţie
Gr. 402 – 25 pers. poliţie
Gr. 403 – 25 pers. poliție
Gr. 404 – 23 pers. Poliție de frontieră
Gr. 405 – 26 pers. jandarmi
Total = 465 studenți
Admin. Publica – total = 26 studenți
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SERIA 2018-2021 Anul II – 14 studenti
SERIA 2017-2020

Anul III – 12 studenti

Total facultate = 612 studenți la programele de studii universitare de licență
În cadrul Facultății de Stiinţe Juridice și Administrative examenul de licență s-a
desfășurat în perioada 24.06.2019 – 10.07.2019. În perioada 24.06.2019 – 27.06.2019, au avut
loc înscrierile pentru examenul de licență pentru studenții seriei 2015 – 2019, înscriindu-se
un număr de 100 de studenți pentru forma de învățământ cu frecvență și un număr de 12
studenți pentru forma de învățământ la distanță.

Examenul a fost promovat de către toți studenții înscriși cu medii
cuprinse între 9,80 și 7,20, promovabilitatea fiind de 100%.
În urma susţinerii examenului de licenţă, sesiunea iulie 2019, în baza mediei generale
de absolvire de 9.84, absolventa DUTULESCU I. ELENA DIANA, specializarea ”DREPT”,
învăţământ cu frecvenţă, a fost declarată şef de promoţie pe Academia de Poliție.
La programul de studii universitare de licență” Administrație Publică”, un număr de
19 de absolvenți din cadrul Facultății de Științe Juridice și Administrative, au susținut
examenul de licență la Universitatea Creștină” Dimitrie Cantemir”, conform protocolului
încheiat între Academia de Poliție” Al.I.Cuza” și Universitatea mai sus menționată. Proba I a
constat din întrebări grilă din disciplinele” Drept administrativ. Partea generală”,” Drept
administrativ. Partea specială”,” Contencios administrativ” și” Deontologia funcționarului
public”, iar proba a II-a din susținerea lucrării de licență. Și aici s-a înregistrat o
promovabilitate de 100%.
La admiterea din sesiunea august 2019, la Programul de studii universitare de
licență „Drept” au fost înscriși 589 de candiați 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 Programul de studii universitare de licență „Administrație Publică” nu s-a organizat
examen de admitere.
Din punct de vedere al calităţii pregătirii studenţilor facultăţii, avem în prezent un
număr de 27 studenţi ce beneficiază de bursă de merit, (cu 5 mai puțin decât anul trecut)
precum şi un număr de 3 studenţi ce beneficiază de burse de performanţă sportivă, cu 4 mai
puțin decât anul trecut). Avand în vedere că raportul număr de bursieri la număr de studenți,
coeficientul este de 6,10% studenți bursieri (coeficinetul recomandat ARACIS fiind între 5 și
10%) considerăm că mare parte din studenții foarte buni sunt la facultatea noastră. Astfel 27
au obținut burse de merit dintr-un total de 110 de burse acordate la nivelul Academiei de
Poliție, respectiv un procent de 24,54%. De asemenea, bursele de performanță (științifică,
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artistică și sportivă) au fost obținute 3 dintr-un total de 10 la nivelul instituției, respectiv un
procent de peste 31,81%.
Evaluarea activităţii studenţilor. În timpul semestrelor, nivelul de pregătire a
studenţilor a fost verificat şi evaluat mai riguros cu prilejul testărilor, seminariilor şi lucrărilor
practice care au permis consolidarea mai bună a cunoştinţelor. S-a urmărit, totodată,
dezvoltarea unei atitudini participative a studenţilor în procesul instructiv-educativ.
Pornind de la o viziune de ansamblu asupra rezultatelor obţinute de către studenţii
Facultăţii, putem aprecia că acestea se încadrează în cerinţele structurilor operative precum şi
ale Academiei, în acest domeniu utilizând. S-a continuat și anul acesta procesul de consultare
cu studenţii Facultăţii în vederea identificării modalităţilor agreate de comun acord de
evaluare pentru ca şi procesul de evaluare să devină un mijloc real de învăţare, alături de
funcţia nemijlocită de cuantificare a rezultatelor învăţării.
Situaţia la învăţătură rămâne o prioritate a facultăţii care se va monitoriza prin acţiuni
care să vizeze:
- capacitarea studenţilor de către cadrele didactice care conduc seminariile pentru
creşterea nivelului ştiinţific în dezbaterile de la sala de clasă,
- creşterea preocupărilor studenţilor şi cadrelor didactice pentru activităţile de
consultaţii, prin dezvoltarea unui mecanism de introducere a participării la consultaţii în
mecanismul de evaluare anuală şi cuantificarea acestei participări.
Studenții din cadrul FSJA au participat în anul 2019 la mai multe activități
universitare sau extrauniversitare, cum ar fi: Sesiunea de comunicări științifice a studenților,
diverse competiții cultural-sportive, precum și o serie de misiuni în interesul M.A.I. (Ofițeri
de legătură în cadrul delegațiilor participante la Reuniunea informală a Consiului JAI,
Participare la Program Internship Guvernul României, Campionatul MAI de tenis de masă,
Campionatul Universitar de Atletism în sală, Evenimentul Polifest, Parada Națională de 1
Decembrie, Campanii umanitare de donare de sânge, Concurs de proză polițistă MAI,
Campionatul universitar de natație, Campionatul universitar de înot, Campionatul național
universitar de Taekwondo). Amintim, sintetizat, câteva rezultate: Șerban Elena – locul I,
Campionatul MAI de tenis de masă, Voicu Dana – locul III, Campionatul Universitar de
Atletism în sală, Marian Constantin – locul IV, Campionatul universitar de natație.

2.1.2 f) Cercetarea Științifică
Cu privire la cercetarea ştiinţifică, aceasta s-a desfăşurat în conformitate cu planurile
întocmite în acest scop şi a fost mai bine orientată pe nevoile învăţământului universitar.
Au fost elaborate un număr de 6 cursuri universitare/monografii, 5 articole, 21 participari la
conferințe. De asemenea, trei cadre didactice au participat în cadrul a 2 proiecte de cercetare.
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2.1.2 g) Obiective
Pentru o mai bună funcționare a programelor de studii, Facultatea de Științe Juridice şi
Administrative vă supune spre reflecție şi, eventual spre dezbatere, un punct de vedere
compactat în câteva idei. Acestea sunt menite să ducă în profunzime procesul de reformă şi să
transforme modelul educaţional tradiţional actual într-un model educaţional specific perioadei
contemporane, adaptat mai bine tendinţelor şi tehnologiilor educaţionale moderne. Astfel:
 Adaptarea planurilor de învățământ de la cursurile de licență şi masterat în acord
cu standardele aprobate de către ARACIS.
 Regândirea programului de învățământ pe parcursul zilelor de luni-vineri, în așa
fel încât să se asigure o mai bună distribuire a sălilor de curs precum şi o mai bună
acoperire a orelor de seminar, etc; Folosirea cu eficiență a sălilor de predare nou
create, respectiv sala 4 și sala 5.
 Continuarea procesului de ocupare a posturilor didactice vacante, prin finalizarea
în bune condiții a concursurilor aflate în derulare, cu recrutare din orice sursă
(Academie, MAI, sursă externă).
2.1.3 CENTRUL ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA
DISTANŢĂ
Centrul Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă are ca misiune crearea
condiţiilor necesare desfăşurării unei forme flexibile şi competitive de educație, ca alternativă
la învăţământul cu frecvenţă pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, formă
caracterizată prin activităţi didactice programate compact şi periodic şi având o componentă
importantă bazată pe autoinstruirea prin tehnici informaţionale, acest lucru realizându-se în
cooperare cu Facultăţile Academiei organizatoare de programe de studii.
În acest moment în cadrul Centrului funcţionează:
- programul de studii universitare de licenţă ,,Ordine şi Siguranţă Publică”, forma de
organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă” ce se adresează agenţilor de poliţie/subofiţerilor
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care doresc să devină ofiţeri.
- programul de studii universitare de licenţă “Drept”, forma de organizare
“învăţământ la distanţă” care se adresează ofiţerilor/agenților/subofițerilor din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne care au absolvit alte programe de studii universitare de licenţă
şi care doresc să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei licenţe în studii
juridice, specializarea “Drept”.
În cadrul Centrului de Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă, la
începutul anului universitar 2019 - 2020, au fost înmatriculaţi:
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-140 de studenţi la programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi siguranţă
publică”, forma de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă”, sub coordonarea Facultăţii de
Poliţie;
- 103 studenţi la programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de
organizare “învăţământ la distanţă”, sub coordonarea Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative.
Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel:
Programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi siguranţă publică”, forma de
organizare ,,învăţământul cu frecvenţă redusă”
- 50 studenţi în anul I de studiu: 39 studenţi specialitatea poliţie, 6 studenţi
specialitatea poliţie de frontieră şi 5 studenţi specialitatea jandarmi;
- 50 studenţi în anul II de studiu: 38 studenţi specialitatea poliţie, 7 studenţi
specialitatea poliţie de frontieră şi 6 studenţi specialitatea jandarmi;
- 49 studenţi în anul III de studiu: 34 studenţi specialitatea poliţie, 8 studenţi
specialitatea poliţie de frontieră şi 7 studenţi specialitatea jandarmi;
Programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de organizare “învăţământ
la distanţă”:
- 15 studenți în anul I de studiu;
- 22 studenți în anul II de studiu;
- 19 studenți în anul III de studiu;
- 47 studenţi în anul IV de studiu.
2.1.3 FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ
2.1.3. a) Înființare
Facultatea de Poliție de Frontieră, funcționează în cadrul Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” începând cu anul universitar 2015/2016 (în baza OMAI
nr.131/05.10.2015).
Instituția pregătește ofițeri pentru principalul beneficiar – Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră (IGPF), și pentru Direcția Generală de Pașapoarte (DGP) și Inspectoratul General
pentru Imigrări (IGI). Modul de formare este constituit de studii universitare de licenţă cu
autorizare de funcţionare în domeniul fundamental Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică, respectiv domeniul pentru studii universitare de licenţă Ordine şi siguranţă publică,
și specializarea Ordine şi siguranţă publică, forma de învăţământ – învăţământ cu frecvenţă şi
învăţământ cu frecvenţă redusă.
2.1.3 b) Structura Facultății de Poliție de Frontieră
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În structura Facultății de Poliție de Frontieră se regăsesc: Departamentul Poliție de
Frontieră, Imigrări, Pașapoarte și pregătire Schengen, Departamentul de Limbi Străine,
Formațiunea studenți și Secretariatul Facultății.
2.1.3 c) Resurse umane
Statul de organizare al Facultății Poliție de Frontieră are prevăzute 30 de poziţii
pentru funcţii didactice (încadrate 18), 4 funcții de conducere (1 decan și 2 directori de
departament, 1 instructor superior de an încadrate cu titulari), 2 funcții pentru Secretariat
(încadrate 2) și 3 funcții pentru Formațiunea studenți (încadrate 1), ceea ce reprezintă o
încadrare de 60% pentru funcțiile didactice și 63% pentru totalul funcțiilor.
Pe categorii de grade didactice situația se prezintă astfel:
 Profesor universitar: 5, încadrate 2;
 Conferenţiar universitar: 8, încadrate 5;
 Lector universitar: 10, încadrate 7;
 Asistent universitar: 3, încadrate 1;
 Instructor de poliție pr.I: 1, neîncadrată;
 Instructor de poliție pr.V: 3, încadrate 3.
Pentru a se acoperi necesarul de personal didactic din cadrul Departamentului, în
cursul anului 2019 au fost scoase la concurs 6 posturi didactice, din care 3 posturi
didactice pentru promovare: 1 conferenţiar universitar și 2 Lectori universitari și 3
posturi didactice din sursă externă: 2 lectori universitar și un asistent universitar,
Asistent universitar.

2.1.3 d) Programele de studii
Facultatea de Poliție de Frontieră implementează următoarele programe de
studii şi forme de învăţământ:
 programul de studii universitare de licenţă– domeniul fundamental de ierarhizare
Ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe Științe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de
ierarhizare Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de licenţă Ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică, cu durata de 3 ani (180
de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; 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.
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Studii universitare de licenţă - Examenul de licenţă s-a desfăşurat în sesiunea iulie
2019, iar din cei 79 absolvenţi (49 băieţi şi 11 fete), toţi au promovat examenul de licenţă, cu
medii cuprinse între 7.20 – 9.80, iar doamna grad Mariana Daniela a fost declarată sef de
promotie cu media 9.80.
În urma desfăşurării examenului de admitere din sesiunea iulie – august 2019, au fost
declaraţi admişi un număr total de 70 candidaţi dintre care: 1 de etnie maghiară, 2 pe locuri de
minorităţi (unul olimpic), 2 de etnie rromă. Cea mai mare notă a fost 9.50, iar cea mai mică
8.50.
La începutul anului universitar 2019-2020, la sediul Academiei de Poliţie ,,Al. I.
Cuza’’ a avut loc repartizare pe profile a celor 60 de studenţi specializarea ,,Ordine şi
Siguranţă Publică’’ aparţinând seriei 2018-2021.
Studile universitare de masterat - Masteratul „Managementul operaţional la frontiera
externă Schengen” este organizat şi funcţionează în baza prevederilor OUG nr.75/2005
aprobată prin Legea 87/2006, a „Metodologiei de evaluare externă, standardele, standardele
de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior” aprobată prin H.G. 1418/2006, precum şi a Raportului de validare
a Consiliului A.R.A.C.I.S. din data de 17.03.2011, dar şi a Regulamentului privind
organizarea cursurilor de masterat în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat
de Senatul acestei instituţii, pe durata de 2 ani cu un număr de 120 credite.
În cadrul masteratului sunt studiate 20 discipline susținute de: 2 profesori universitari
(din care 1 profesor asociat), 6 conferențiari universitari și 2 lectori universitari. Masteratul
funcționează pe două serii, astfel: seria 2018-2020 (44 studenți înmatriculați) și seria 20192021 (50 studenți înmatriculați). Din seria 2017-2019 avem 44 de absolvenți dintre care 31
cu diplomă și 13 fără diplomă, aceștia urmând să susțină în 2020 lucrarea de disertație. Din
seria 2017 – 2019 avem 1 student exmatriculat, iar din seria 2018-2020 avem 3 studenți
exmatriculați.
2.1.3 Studenții
În cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră sunt înmatriculaţi 201 studenţi (126 băieţi
şi 75 fete). Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel:


70 studenţi în anul I de studiu (30 fete şi 40 băieţi), grupele 117-119;



60 studenţi în anul II de studiu (22 fete şi 38 băieţi), specialităţile Poliţie de

Frontieră, Imigrări şi Paşapoarte, grupele 219-222;


70 studenţi în anul III de studiu (22 fete şi 48 băieţi) specialităţile Poliţie de

Frontieră, Imigrări şi Paşapoarte, grupele 321-325.
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Promoția 2019 a fost formată din 79 studenți (57 băieți și 22 fete), fiind încadrată în
totalitate.
Trebuie menţionată pregătirea şi îndrumarea studenţilor pentru elaborarea articolelor
prezentate la Conferinţa anuală a studenţilor organizată în cadrul Academiei de Poliție.
Totodată, studenții au contribuit cu articole, sub coordonarea profesorilor, la elaborarea
Revistei studenților în limba engleză. Au fost testați studenţi pentru participarea în cadrul
Mobilităţilor Erasmus + (la Facultatea de Arhivistică), iar pregătirea suplimentară a
studenţilor cu rezultate foarte bune pentru participarea la concursuri pentru obţinerea
certificării şi a recunoaşterii internaţionale prin Institutele de profil de limba engleză, franceză
şi germană (British Council, Institutul Francez, Institutul Goethe) au avut randament maxim.
1 .Activitățile extra-curriculare/misiuni: Gardă de onoare 24 Ianuarie; Gardă de onoare
la monumentul eroului necunoscut; Parada militară naţională de 1 decembrie; Participarea
unui efectiv de 6 studenți din cadrul Facultății la evenimentul ,,Sabia lui Ștefan cel Mare”,
aducerea unei replici a celebrei spade a voievodului, identică cu cea expusă la Muzeul
„Topkapî” din Istanbul, în Giurgiu, în ziua de 29.11.2019, în scopul promovării imaginii
facultății și a instituţiei în care studenții au distribuit pliante și fly-ere cu oferta educaţională
pentru admiterea la Academia de Poliţie ,,Al.I.Cuza”; Participarea unui efectiv de 9 studenți
din cadrul Facultății, din totalul de 45 de studenți ai academiei, foarte buni cunoscători de
limba engleză, în calitate de ofițeri de legătură în cadrul delegațiilor participante la Reuniunea
informală a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, organizată de Ministerul Afacerilor Interne,
prin Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale, la Palatul
Parlamentului, în perioada 06 – 08.02.2019; Participarea la evenimentul ,,Târgul Oferta
Educaţională” organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul de Proiecte
Educaţionale şi Sportive în Parcul Tineretului în data de 17.05.2019”;
2. Activități sportive: Din categoria activităţilor sportive desfăşurate de studenţii
poliției de frontieră, nu de puţine ori aceştia au reprezentat Academia de Poliţie la diferite
competiţii sportive universitare şi naţionale, obţinând rezultate bune şi foarte bune la
competiţiile sportive la care au participat: Locul I – Campionatul Național AL M.A.I., judo
Călimăneşti (jud. Vâlcea); Fotbal - membrii în echipa de fotbal a Academiei de Poliție,
participantă la Campionatul de fotbal al Asociațiilor Studențești, locul II, Universitatea
București; Baschet - Locul I – Studenţii Facultăţii au obţinut Locul I pe centrul universitar şi
locul VI – ,,Campionatul Naţional Universitar”.
3. Activităţi cultural-artistice - Pe lângă multitudinea de activităţi desfăşurate în cadrul
procesului de pregătire universitară, studenţii s-au preocupat şi de punerea în valoare a altor
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aptitudini vocaţionale prin implicarea în pregătirea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi
cultural-artistice.
4. Alte activităţi - Campania de promovarea a Facultății de Poliție de Frontieră
organizată în licee la nivel național cu suportul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
Române; Ziua porţilor deschise; Acţiuni umanitare: Donează Sânge - Salvează O Viaţă ! Un număr de 160 de studenţi au donat sânge în acţiunea de recoltare de sânge ,,Donează
sânge - salvează o viaţă!”; Donaţii materiale: în cursul anului universitar toţi studenţii au
donat benevol diverse materiale, bonuri valorice obţinute în urma donării de sânge şi sume
consistente de bani pentru campaniile organizate cu prilejul sfintelor sărbători pascale şi de
iarnă.

Toate acestea vin să completeze cadrul de pregătire disponibil pentru studenții

facultății și să sublinieze eforturile făcute de personalul didactic pentru menținerea unui nivel
ridicat al calității pregătirii multidisciplinare oferite.
Ca urmare a activităților desfăşurate, a rezultatelor obţinute în toate domeniile de
activitate, la nivelul Formaţiunii de studenţi au fost acordate un număr de 50 recompense
prevăzute în regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de
Poliţie, respectiv 25 permisii recompensă, 12 burse de merit şi 1 bursă de performanţă
sportivă.
2.1.3 f) Cercetare stiintifica
În cadrul facultății, a fost demarat proiectul ”Îmbunătățirea sistemului național de
azil și migrație” în cursul anului 2019, prin semnarea unui Acord de Parteneriat între
Inspectoratul General pentru Imigrări și Academia de Poliție prin Facultatea de Poliție de
Frontieră. Valoarea totală eligibilă (care include TVA în situația în care TVA nu este
recuperabilă) alocată pentru finanţarea activităților implementate de PN este de maximum
482.985 lei, cheltuielile eligibile directe: 482.985 lei
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat şi în elaborarea de articole şi
publicarea lor în reviste de specialitate sau în cadrul conferințelor cu participare
internațională, dar şi elaborarea de cursuri universitare, manuale de specialitate, culegeri de
exerciţii, dicţionare şi alte materiale didactice.
Au fost publicate peste 25 de lucrări științifice în volumele conferințelor naționale,
dar și în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale.
Totodată, cadre didactice ale Facultății au avut calitatea de referenți științifici, organizatori
sau moderatori în cadrul conferințelor naționale și internaționale și membrii ai colectivelor de
redacție ale unor reviste de specialitate.
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La nivelul departamentelor, cu sprijinul reprezentanților din cadrul structurilor operative,
au fost realizate manuale și note de curs actualizate și cu conținut relevamt pentru temele de
specialitate.
În cursul anului 2019, cadrele Departamentului Poliţie de frontieră, Imigrări, Pașapoarte
şi pregătire Schengen au desfășurat un total de 33 de misiuni sub egida Agenției Europene
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă – Frontex. Comparativ cu anul 2018, volumul
misiunilor este identic - 33 desfășurate în cursul anului 2018 și 33 în cursul anului 2019.
Proiectele principale:
 Masteratul European privind Managementul Strategic al Frontierelor (European
Joint Masters’ in Strategic Border and Coast Guard Management);
 Cadrul Sectorial al Calificărilor – SQF pentru polițiștii de frontieră (Course design in
line with Bologna/Copenhagen principles using the Sectoral Qualifications
Framework for Border Guarding);
 Programul de Verificare a Interoperabilității (CCC – IAP – Interoperability
Assessment Programme);
 Programul de pregătire a rezervei europene permanente categoria 1 (Training
Programe for European Border and Coast Guard Standing Corps cat. 1);
 Cursul pentru Formarea Formatorilor (Border and Coast Guard Training Delivery
Methodology - Train the Trainers).
Apreciem la acest capitol colaborarea pe care o avem cu profesorii asociaţi de la
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, dar şi
colaborarea cu Universitatea Bucureşti şi ASE. De asemenea, includem aici colaborarea
tuturor profesorilor de limbi străine din Departament cu organisme culturale şi de educaţie în
limbi străine din România: British Council, Institutul Francez şi Institutul Goethe.
La nivelul Departamentului de Limbi străine, s-au desfăşurat activităţi la nivel
internaţional pe două paliere: în cadrul Programului ERASMUS+ și al Agenţiei FRONTEX
şi, mai nou, în Programul de cursuri de tip webinar sub egida CEPOL.
În cadrul Programului Erasmus+, pe baza parteneriatelor încheiate, s-au derulat
următoarele activități: 1 Mobilitate predare in-coming; 3 Mobilități predare out-going; 1
Mobilitate formare in-coming; Mobilități formare out-going.
Scopul acestor activităţi este schimbul de bune practici şi expertiză cu academiile
partenere, dezvoltarea profesională continuă a membrilor corpului profesoral, precum şi
iniţierea şi dezvoltarea de noi proiecte internaţionale de colaborare inter-instituţională,
diseminarea bunului renume al instituţiei peste hotare.
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Peste 100 de studenţi din cadrul Academiei de la Facultatea de Poliţie de Frontieră au
beneficiat de cunoştinţele şi informaţiile profesorilor participanți de la academiile din afara
țării.
2.1.3 g) Obiectivele şi priorităţile propuse pentru anul 2020 se prezintă după cum
urmează:
 întocmirea documentației și realizarea tuturor aspectelor și exigențelor din cadrul
evaluării instituționale a ARACIS-ului;
 consolidarea parteneriatelor strategice ale Facultății atât la nivel național cât și la
nivel internațional;
 adaptarea metodologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ, în funcţie de
programul de studiu şi de forma de învăţământ;
 asigurarea accesului şi crearea condiţiilor fiecărui student de a cunoaşte şi de a aplica
tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale;
 îmbunătăţirea metodelor, a strategiilor didactice moderne şi ale competenţelor
digitale ale cadrelor didactice;
 îmbogăţirea portofoliului profesional al cadrelor didactice cu strategii de lucru
inovatoare şi îmbunătăţirea competenţelor reflexive asupra stilului propriu de
predare;
 dezvoltarea portofoliului de predare a fiecărui cadru didactic şi actualizarea studiilor
de caz;
 fundamentarea metodelor şi strategiilor didactice pe principul interactivităţii, prin
diminuarea rolului de receptor al studenţilor;
 implicarea responsabilă a studenţilor în realizarea obiectivelor educaţionale
proiectate;
 proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare centrate pe student, cu mai puţin
accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite doar informaţii;
 îmbunătăţirea parteneriatului dintre student şi profesor şi responsabilizarea acestora
pentru atingerea rezultatelor învăţării;
 explicarea şi discutarea rezultatelor învăţării studenţilor, din perspectiva relevanţei
acestora pentru dezvoltarea personală;
 adoptarea unor teorii educaţionale şi de comunicaţii moderne;
 perfecţionarea procedeelor de examinare în procesul de evaluare a studenţilor şi
popularizarea acestora;
 implicarea activă a studenţilor în găsirea soluţiilor de eficientizare a procesului
didactic;
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 evaluarea cursurilor şi a seminariilor prin implementarea unor interasistenţe realizate
de şeful de catedră şi de către colegi;
 evaluarea continuă a cursurilor de către studenţi, şef de departament şi studenţi şi
monitorizarea procesului de predare;
 crearea unui mediu stimulativ, motivant, detensionat, bazat pe comunicare autentică
între profesori şi studenţi, respectându-se astfel dreptul acestora de a pune întrebări şi
de a solicita explicaţii suplimentare, pentru înţelegerea şi interpretarea cunoştinţelor
dobândite;
 realizarea unui ghid care să îndrume/ghideze cadrele didactice, în utilizarea noilor
strategii didactice în activitatea profesională;
 elaborarea unor proceduri de revizuire permanentă a strategiilor didactice în funcţie
de planul de învăţământ, de conţinuturile programelor analitice şi ale fişelor
disciplinelor şi de evoluţia mediului profesional (în plan juridic şi de specialitate);
 finalizarea elaborării manualelor didactice electronice şi îmbunătăţirea acestora;
 extinderea mijloacelor şi formelor de învăţământ moderne pe baza teoriei
informaţionale actuale (internet, poştă electronică, intranet etc.).
 în domeniul relaționării europene și internaționale, pentru 2020 Facultatea de Poliție
de Frontieră își propune atât menținerea cel puțin la același nivel a participării în
activități Frontex cât și extinderea participării la activitățile Cepol și dezvoltarea unei
relaționări cu colegiile și academiile internaționale în zona de management integrat al
frontierelor.
 Extinderea programului Erasmus+ prin încheiera de noi parteneriate este de
asemenea un obiectiv avut în vedere pentru anul 2018 pe baza intereselor
instituționale și a similitudinii competențelor instituționale.
2.1.4 FACULTATEA DE JANDARMI
2.1.4. a) Înființarea
Facultatea de Jandarmi, este instituţia publică de învăţământ superior ce funcţionează
în cadrul universitar acreditat al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, conform
Hotărârii de Guvern nr. 294/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Instituția pregătește ofițeri pentru principalul beneficiar – Inspectoratul General al
Jandarmeriei Române (I.G.J.R.). Modalitatea de formare o constituie studiile universitare de
licenţă cu autorizare de funcţionare în domeniul fundamental Ştiinţe militare, informaţii şi
ordine publică, respectiv domeniul pentru studii universitare de licenţă Ordine şi siguranţă
publică și specializarea Ordine şi siguranţă publică, forma de învăţământ – învăţământ cu
frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă.
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În perioada evaluată, activităţile desfăşurate de cadrele didactice din Facultatea de
Jandarmi s-au desfăşurat conform planurilor de învăţământ aprobate pe ani de studiu şi fişelor
disciplinelor care au fost adaptate la cerinţele şi standardele impuse atât la nivelul Academiei
cât şi la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi al celorlalte structuri
operative ale Ministerului Afacerilor Interne.
2.1.4 b) Structura organizatorică
Facultatea de Jandarmi are următoare structură organizatorică:
1. Decan
2. Departamentul de Jandarmi (13 posturi din care 5 ocupate și 1 post
rezervat):
3. Departamentul de Pregătire Generală (8 posturi):
4. Formaţiuni studenţi - instructori militari (6 posturi):
5. Secretariat facultate (2 posturi ).
2.1.4 c) Resurse umane
Departamentul de Jandarmi are 13 posturi din care 5 ocupate și 1 post rezervat, astfel:
 director departament - 1 post încadrat;
 profesor universitar – 2 posturi (vacante);
 conferenţiar universitar - 3 posturi (2 încadrate și 1 rezervat);
 lector universitar - 4 posturi (vacante);
 instructor militar principal V - 1 post (încadrat);
 instructor militar I - 2 posturi (1 post încadrat și 1 post vacant).
În semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 s-au întreprins demersurile pentru a fi
scos la concurs, postul vacant de IM I (instructor didactic de predare) din statul Academiei şi
al departamentului dar demersurile s-au finalizat negativ.
În semestrul II al anului universitar 2018 – 2019 s-au întreprins demersurile pentru a fi
scoase la concurs, 1 post vacant de IM I (instructor didactic de predare) și 1 post vacant de
lect. univ. dar nici de data aceasta demersurile nu s-au finalizat pozitiv.
Pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, la nivelul Departamentului sunt propuse
pentru a fi scoase la concurs următoarele posturi didactice vacante: 4 posturi de lect. univ. și 1
post de IM I, vacante.
Departamentul de Pregătire Generală (8 posturi), astfel:
 director departament - 1 post;
 profesor universitar – 1 post (vacant);
 conferenţiar universitar - 2 posturi (vacante);
 lector universitar - 2 posturi (1post rezervat și 1 post vacant);
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 instructor de poliţie principal I - 1 post (încadrat);
 instructor de poliţie principal V - 1 post (încadrat).
Pentru semestrul II al anului universitar 2019-2020, la nivelul Departamentului sunt propuse
pentru a fi scoase la concurs următoarele posturi didactice vacante: 2 posturi de conf, univ. și
1 post de lect. univ.
Compartimentul Formaţiuni studenţi - instructori militari are 6 posturi, astfel:
 comandant batalion (instr. mil. spec. III) - 1 post încadrat;
 comandant companie (instr. mil. I) - 2 posturi (1 post încadrat și 1 post ocupat
prin împuternicire);
 comandant de pluton (instr. mil. IV) - 2 posturi (1 post încadrat și 1 post
vacant);
 subofiţer administrativ – 1 post încadrat.
Secretariat facultate are 2 posturi încadrate.
Din cele 30 de posturi existente în organigrama facultăţii, sunt încadrate un
număr de 14 posturi, ceea ce reprezintă 46,6% din totalul de posturi.
Din punct de vedere al posturilor didactice, sunt încadrate 8 posturi cu titulari,
ceea ce reprezintă 42,1 % din totalul de 19 posturi didactice.
Din cele 19 posturi didactice, sunt încadrate 3 posturi de conf. univ. cu titulari, ceea
ce reprezintă 15,7 % din totalul posturilor didactice.
De menționat este faptul că la sfârșitul anului 2018, pentru semestrul II al anului
universitar 2018-2019, beneficiind de sprijinul conducerii instituției, s-au demarat procedurile
de scoatere la concurs a 3 posturi didactice de conferențiar universitar și a 2 posturi didactice
de lector universitar. În urma susținerii concursurilor au fost ocupate cele 3 posturi de
conferențiar universitar.
21.4. d) Programele de studii
Procesul educaţional este organizat în cadrul Facultăţii de Jandarmi pe un singur nivel,
respectiv, licenţă şi are drept scop formarea capacităţilor şi a competenţelor profesionale ale
absolvenţilor, cunoaşterea şi armonizarea practicilor cu nevoile Ministerului Afacerilor
Interne, formarea şi dezvoltarea personalităţii membrilor comunităţii universitare în spiritul
unei înalte educaţii ştiinţifice, morale şi civice, corespunzătoare statutului de ofiţer al
Jandarmeriei Române.
Cu toate acestea, cadrele didactice ale Facultăţii noastre, lucrează în mod direct şi nemijlocit
cu toţi studenţii celorlalte facultăţi ale Academiei, atât la învățământul cu frecvență,
invățământul cu frecvență redusă cât și învățământul la distanță, la disciplinele: Pregătire
Militară Generală, Instrucţia Tragerii, conform notelor de comandă ale Facultății de Poliție,
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Facultății de Științe Juridice și Administrative și Facultății de Poliție de Frontieră dar și
planurilor de învăţământ aprobate.
În cadrul examenului de admitere din sesiunea iulie 2019, au fost declaraţi admişi
un număr total de 70 candidaţi (1 candidat pe loc de etnie rromă , 1 candidat pe loc de etnie
maghiară şi 1 candidat pe loc de minorităţi) dar 1 student dintre cei admiși a fost exmatriculat
la cerere, astfel încât actualmente, în cadrul Facultății de Jandarmi sunt înmatriculaţi, în total,
159 de studenţi la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Examenul de licenţă s-a desfăşurat în sesiunea iulie 2019, iar din cei 70 absolvenţi,
respectiv 63 baieti și 7 fete, toţi au promovat examenul de licenţă, cu medii cuprinse între 7.00
– 9.00, iar domnul Asănache Eros Adrian a fost declarat sef de promotie cu media 9.22.
2.1.4 e) Studenții
Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel:
 69 studenţi în anul I de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 50 studenţi în anul II de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă;
 50 studenţi în anul III de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă.
2.1.4-f) Cercetarea științifică
Cercetarea ştiinţifică, la nivelul cadrelor didactice, s-a materializat prin:
 participarea tuturor cadrelor didactice din facultate la organizarea şi desfăşurarea
Conferinței ştiinţifice „Jandarmeria Română - tradiţii şi perspective” Ediţia a-VIII-a,
în ziua de 02.04.2019, precum şi la editarea volumului conferinței;
 în luna decembrie 2019, cadrele didactice au participat la Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională – „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică” – ediţia a
VIII-a, publicând articole în volumul manifestării;
 publicarea unor articole de către cadrele facultăţii în reviste şi alte publicaţii de
specialitate;
 îndrumarea şi coordonarea de către personalul didactic al facultăţii a studenţilor
pentru participarea cu articole şi studii de cercetare la simpozioane ştiinţifice.
 participarea la Conferinţa ştiinţifică ,,Jandarmeria Română – tradiții și perspective”,
ediția a IX-a, dedicată aniversării celor 169 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei
Române, unde un număr de 8 studenţi jandarmi au prezentat 6 articole de actualitate
în domeniul istoricului Jandarmeriei Române, punând în discuţie subiecte istorice de
mare interes, activitatea concretizându-se în publicarea articolelor în volumul
manifestării ştiinţifice;
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 participarea la Conferinţa ştiinţifică anuală a studenţilor din Academia de Poliţie
,,Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe cunoaştere” la
care au contibuit cu un număr de 12 referate originale;
 participarea la Sesiunea de comunicări științifice AFASTUD 2019 organizată de
Academiei Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă”, Brașov, , cu 1 referat;
 participarea la Sesiunea de comunicări științifice studențești România Europeană și
Euroatlantică – în dialog cu viitorul (ANISTUD 2019) organizată și desfășurată de
Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” București;
 participarea la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești ,,CERC 2019”,
organizată și desfășurată de Academia Tehnică Militară ,,Ferdinand I” a Ministerului
Apărării Naționale; participarea la Simpozionul cu tema Valenţe (in)formative ale
comunicării”, ediția a VIII-a desfăşurat de Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani.
Cercetarea ştiinţifică la nivelul cadrelor facultăţii a fost materializată prin elaborarea și
publicarea a 3 cursuri universitare, 8 articole de specialitate, 4 studii de specialitate sau
note de curs.
2.1.4 g) Obiectivele și priorităţile ale Facultăţii de Jandarmi în 2020
 îndeplinirea criteriilor de reacreditare a programului de sudii universitare
de licență specific Facultății de Jandarmi, în acord cu standardele impuse de către
A.R.A.C.I.S.;
 asigurarea unui climat de muncă bazat pe responsabilitate, implicare şi
autoritate profesională în aşa fel încât toţi cei implicaţi în procesul de învăţământ să-şi
valorifice la maxim capacităţile şi capabilităţile profesionale;
 evaluarea periodică a conţinutului cursurilor, fișelor de disciplină şi a
condiţiilor necesare pentru ca acestea să fie în concordanţă cu noutăţile în domeniu;
 creşterea calităţii activităţilor de predare - învăţare şi de formare a
deprinderilor de bază ale studenţilor,
 susţinerea unei culturi instituţionale adecvate şi responsabile.
 continuarea demersurilor de încadrare a personalului pe posturile
vacante din structurile facultăţii, în scopul desfăşurării cu eficienţă a activităţilor din cadrul
acesteia.
2.1.5 FACULTATEA DE POMPIERI
2.1.5 a) Infiintare
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Facultatea de Pompieri este o instituţie militară de învăţământ superior din cadrul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor
cu studii superioare pentru unităţile operative ale Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă, fiind acreditată prin H.G.R. 535/1999, acreditare reconfirmată de H.G.R. nr
635/2008, pentru forma de învăţământ zi.
Această instituţie de învăţământ, singura de profil din ţară, continuă tradiţia de formare
a profesioniştilor pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă care de-a lungul
timpului s-a desfăşurat mai întâi prin Şcoala Militară de Ofiţeri activi a M.A.N., iar apoi prin
Şcoala de Ofiţeri Activi din M.I. După 1990, pregătirea ofiţerilor de pompieri a continuat
iniţial prin Şcoala Superioară de Ofiţeri a M.I. şi apoi din 1991 prin Academia de Poliţie
„Al.I.Cuza”.
În prezent, activitatea desfăşurată în Facultatea de Pompieri este reglementată prin
HGR 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În anul 2015, Facultatea de Pompieri a fost supusă programului de evaluare periodică
a programelor de studii universitare de licenţă, din partea ARACIS fiind avizată cu
menţinerea acreditării.
2.1.5 b) Structura organizatorică
Facultatea de Pompieri are următoare structură organizatorică:
 Decan
 Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență din Facultatea de Pompieri
 Formaţiuni studenţi - instructori militari
 Secretariat facultate
2.1.5 c) Resurse Umane
Departamentul de Inginerie și Situații de Urgență din Facultatea de Pompieri cuprinde un
număr de 30 de posturi didactice și personal didactic auxiliar (27 didactice și 3 didactic
auxiliar)l : un post de director de departament, 3 posturi de profesor universitar, 6 posturi de
conferențiar universitar, 11 posturi de lector universitar, 2 posturi asistent universitar, 1 post
de instructor militar principal I, 2 posturi de instructor militar principal V și 3 posturi
instructor

auto.

Din cele 27 posturi didactice, în momentul actual, sunt rezervate 1 post de profesor
universitar și 2 posturi de conferențiar universitar, 12 posturi didactice sunt vacante,
iar 12 posturi didactice sunt ocupate, astfel: 1 post de director de departament, 4 de
conferențiar universitar, 5 de lector universitar, 1 de instructor militar principal I și 1 post de
instructor militar principal V.

Deficitul de cadre didactice este de 44%.
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Formaţiuni studenţi - instructori militari (4 posturi):
 comandant batalion (instr. mil. spec. III) - 1 post încadrat;
 comandant companie (instr. mil. I) - 1 post (vacant);
 comandant de pluton (instr. mil. IV) - 2 posturi (1 post încadrat și 1 post
vacant);
 subofiţer administrativ – 1 post încadrat.
Secretariat facultate (4 posturi încadrate).
În cursul lunii noiembrie 2018, pe baza propunerii Consiliului departamentului, a
aprobării Consiliului de Administrație al Academiei nr.36 din 2018 și apoi a validării
Senatului academiei au fost scoase la concurs și ocupate două posturi didactice de
conferențiar universitar. În continuare, este imperios necesară scoaterea la concurs a posturilor
didactice vacante, pentru a avea posibilități de suplinire a personalului didactic care urmează a
se pensiona în următorii doi sau trei ani.
De asemenea Consiliul departamentului a propus transformarea a două posturi de
instructor militar principal I (vacante) în instructor militar II, pentru a le putea încadra cu
absolvenți ai facultății. Propunerea a fost aprobată în Consiliul de Administrație al Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și apoi a fost validată propunerea de transformare a celor
două posturi în ședința Senatului academiei.
A fost necesară, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ,
atragerea unor cadre didactice și specialiști de valoare din alte centre universitare pentru
încadrarea în regim de cadre didactice asociate pentru plata cu ora pe posturile vacante, pentru
discipline de strictă specialitate din Planul de învățământ al facultății (de ex. Electrotehnică I,
Electrotehnică II, Mașini electrice, Instalații electrice, Chimie, Analiză matematică, Analiză
numerică ș.a.). Astfel, au fost cooptate cadre didactice din Facultatea de Instalații – U.T.C.B,
Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” din București, specialiști din Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov, și cadre didactice universitare pensionate,
care au desfășurat orele în semestrul II al anului universitar 2018-2019 și în semestrul I al
anului universitar 2019-2020.
2.1.5 d) Programe de studii
Studiile universitare de licență - În conformitate cu Legea Educației Naționale
nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art.143, alin.2, cu H.G. 294/2007-privind
organizarea și funcționarea Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, cu O.M.E.N.C.S.
nr. 6125/2017 privind metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului de
licență/diplomă-a organizat și desfășurat în perioada 08 - 12.07.2019, examenul de diplomă
pentru studenții seriei 2015 - 2019, învățământ cu frecvență.
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Rezultatele la proba scrisă -discipline fundamentale și de specialitate s-au concretizat
astfel:
- s-au prezentat toți 50 de studenți integraliști, promoția 2019, seria 2015 -2019 - 5
absolvenți sunt din R. Moldova și 10 din Palestina.
- 50 studenți, au promovat proba scrisă, fiind obținute 5 medii de 10 (zece), cea mai
mică medie fiind 7,33 ( șapte 33%);
- media probei scrise pentru absolvenții din această serie a fost 9,11 (nouă 11%).
Mediile proiectelor de diplomă au fost cuprinse între media 5 și media 10.
Cei 50 absolvenți din seria 2015 - 2019, după susținerea proiectului de diplomă, au
fost declarați de către comisia pentru examenul de diplomă „ingineri”, mediile finale ale
examenului de diplomă fiind cuprinse între 8,33 și 10.
Media examenului de diplomă pentru promoția 2019 a fost 9,34 (nouă 34%).
În urma calculării mediilor generale de absolvire, șeful promoției 2019 al Facultății de
Pompieri este DEMETERCĂ Petru DENIS-PETRU cu media generală de absolvire
9,76.
Studii universitare de masterat - În cursul anului 2019 s-au desfășurat cursurile la
masteratul „Managementul situațiilor de urgență” seriile 2018-2020 și 2019-2021, în
conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii
universitare de masterat în Academia de Poliție.
În luna februarie 2019, au susținut lucrările de disertație un număr de 35 masteranzi ai
cursului de masterat Managementul situațiilor de urgență, din 34 de masteranzi care au
parcurs programul de studii universitare de masterat finalizând studiile un număr de 32 de
masteranzi din seria 2017-2019. Un număr de 2 masteranzi nu s-au prezentat pentru susținerea
lucrării de disertație.
În luna septembrie 2019, s-a organizat concursul de admitere la masteratul
„Managementul situațiilor de urgență” și ”Ingineria securității la incendiu” pentru seria 20192021, 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.
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.
Programul de studii universitare de masterat ”Ingineria Securității la Incendiu” a fost
cuprins în Hotărârea de Guvern, prin care sunt precizate programele des studii care pot
organiza concurs de admitere, precum și numărul de locuri alocat.
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Astfel, a fost posibilă organizarea concursului de admitere și la acest program de studii
universitare de masterat, în luna septembrie 2018. Datorită numărului mic de candidați
înscriși, 4 nu a fost posibilă susținerea examenului de admitere la acest program de studii
universitare de masterat.
Examenul de admitere la studii universitare de licență
În anul 2019, la Facultatea de Pompieri au fost înmatriculați 37 din cei 38 de studenți
români declarați admiși în urma examenului 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.
2.1.5 e) Studenții
La nivelul efectivelor de studenți, în anul 2019 au finalizat studiile universitare 53 de
absolvenți români, care au fost avansați la gradul de sublocotenent și repartizați în cadrul
IGSU. Totodată, pentru nevoile ministerelor de resort din țările cu care România are protocol
de cooperare în domeniul formării personalului (Republica Moldova) și/sau Hotărâre de
Guvern (Autoritatea Palestiniană), Facultatea de Pompieri a asigurat absolvirea instituției de
învățământ cu diplomă de licență pentru 5 ofițeri din Republica Moldova și 10 ofițeri din
Palestina. Este de precizat că 3 din cei 5 absolvenți din Republica Moldova au refuzat să se
prezinte la IGSU din Republica Moldova pentru a fi repartizați în cadrul instituției, în schimb,
toți cei 10 absolvenți s-au întors în Palestina.
Facultatea de Pompieri din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” pregătește în
domeniul situațiilor de urgență personal pentru Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență (142 studenți la nivelul anului analizat), precum și cadre pentru ministerele de
resort din Republica Moldova (13 studenți la nivelul anului analizat) și Autoritatea
Palestiniană (40 studenți la nivelul anului analizat).
Un aport important la statistica mediilor peste 8 îl au rezultatele obținute de studenții
foștilor ani I, II și IV. La absolvenții promoției 2019, ai Facultății de Pompieri dintr-un efectiv
de 50 de studenți, 35 au avut medii de la 8,00 în sus în semestrul al II-lea.
Un aspect pozitiv în analiza anului 2019, este că 6 studenți au fost recompensați cu
bursă de merit pe durata întregului an universitar , iar pentru anul universitar 2019-2020 un
număr de 7 studenți au medii peste 9,50 și pot fi recompensați cu bursă de merit.
Pentru seriozitatea cu care studenţii Facultăţii de Pompieri tratează activităţile
prevăzute în program, au fost acordate un număr de 194 recompense, acestea vizând în
principal înaintarea în grad (108), acordarea de permisii de merit (50), expunerea fotografiei
la panoul de onoare al batalionului (22), acordarea de burse de merit (13), o scrisoare de
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mulțumire din parte Muzeului Național al Pompierilor şi premii în obiecte (studenți
participanți la competițiile culturale și sportive).
În perioada 05-10.05.2019, la Poligonul de antrenament al Detașamentului Făgăraș din
cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov, studenții
anului IV ai Facultății de Pompieri au desfășurat un modul de antrenament complex pentru
situații de urgență. În cadrul acestui modul de o săptămână, una dintre componentele
modulului a fost reprezentată de antrenamentul de conducere tactică a intervențiilor utilizând
realitatea virtuală XVR, pe diverse scenarii, coordonat de Instr.mil.pr. I Col.drd.ing. MOCIOI
Ionel-Alin și realizat de echipa de formatori ai Centrului Național de Formare în Asistență
Medicală de Urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș formată din
domnii: Cpt. Cristian LAZĂR (ISU „Horea” al Județului Mureș) și Dl. Radu ARHIP (medic
la SMURD Mureș și specialist IT din cadrul Centrului Național de Formare în Asistență
Medicală de Urgență din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș). La acest modul de
antrenament, din partea I.S.U. „Țara Bârsei” Brașov, au mai asistat, temporar, și ofițeri din
conducerea unității, Dl Lt.col.ing. Lucian MARCIU – Inspector Șef, Dl. Mr.ing. Valeriu
DAVID – (D) Prim adjunct al Inspectorului Șef și Dl. Mr.ing. Cosmin RICIU – Șef Centru
Operațional Județean din I.S.U. „Țara Bârsei” Brașov și Dl. Lt.col.ing. Dorin-Alin
MOLDOVAN – Comandantul Detașamentului Făgăraș.
Este de precizat că participarea studenților facultății la Festivalul cultural-artistic al
studenților și elevilor din instituțiile de învățământ ale MAI organizat în luna mai la Școala
militară de subofițeri jandarmi din Drăgășani a fost o reușită, iar premiile obținute sunt: locul
II la muzică populară; locul II la muzică instrumentală - solist; mențiune de participare la
secțiunea de muzică instrumentală – solist.
O activitate ce a avut o dublă semnificație la nivelul formațiunilor de studenți a fost
activitatea de donat sânge de aproximativ 30 de studenți în aprilie și de aproximativ 80 în
noiembrie în cadrul campaniei ”Donează sânge, salvează o viață”, organizată de patriarhia
română, iar apoi, la inițiativa unor studenți generoși tichetele primite cadou au fost
colectate și transformate în articolele necesare copiilor cu dizabilități de la casa
Pinocchio din sectorul 1, donație făcută cu ocazia sărbătorilor pascale (peste 2000 de lei) și
cu ocazia sărbătorilor de iarnă (peste 4700 lei).
2.1.5 f) Cercetarea științifică
Facultatea de Pompieri promovează strategii ce susțin conexiunea dintre educație și
cercetare, facilitează cercetarea și stabilesc ariile prioritare de cercetare. Strategia de
cercetare a facultății asigură un echilibru între cercetarea fundamentală și cea aplicată.
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La nivelul Facultății de Pompieri, cercetarea științifică a înregistrat un trend favorabil
în decursul ultimilor ani, atât ca număr de teme propuse, contracte/granturi/teme de cercetare,
cât și ca fonduri obținute din cercetare. Cercetarea științifică se desfășoară pe două direcții: a)
în cadrul facultății, individual sau în echipă pe domenii științifice sau interdisciplinar, în
departament sau centre de cercetare; b) în cooperare cu alte instituții sau operatori economici.
În ceea ce privește finanțarea cercetării științifice, aceasta dispune de resurse
financiare, logistice și umane suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse. Resursele
financiare sunt constituite prin finanțare de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Educației Naționale, prin programele PNCDI III 2015-2020 și CNCSIS, din programe
internaționale: Programe Erasmus, Orizont 2020 și din contractele de sponsorizare a diverșilor
agenți economici.
Manifestări științifice organizate de facultate, publicații proprii
Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională a cadrelor, “SIGPROT
2019 – Managementul situațiilor de urgență” va fi organizată în luna martie 2020.
Conferința se va publica sub titlul: „Lucrările sesiunilor de comunicări științifice
internaționale „Managementul situațiilor de urgență”, Editura Universitară – Editură
recunoscută de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, București,
2020.
Conferința Științifică a studenților din Facultatea de Pompieri ”SIGPROT 2019” a fost
organizată în 30 mai 2019, la sediul facultății, din Strada Morarilor, nr. 3, Sector 2, București.
Facultatea de Pompieri este încadrată în Spațiul European al Învățământului Superior
fiind membră cu drepturi depline al EFSCA (European Fire Service Colleges' Association).
O altă componentă a activității Facultății de Pompieri o constituie participarea la
programul de schimburi academice „Erasmus+”. Este, astfel, oferită studenților posibilitatea de
a urma cursuri la una din instituțiile europene de învățământ superior cu care cu care Academia
de Poliție are semnate parteneriate de colaborare.
Au fost publicate 4 cursuri și monografii, 14 articole și studii publicate în reviste
de specialitate (autorul, titlul, revista, editura, anul 2019), 1 brevet de inveție ( Calin N.,
Razvan C., Zsolt B., Radu C., Stefan B., Raul R.., Anghel I., Alexandru-Florin C. (2019)
Sistem automat de stingere a incendiilor utilizând tehnica literelor „T”, „Z”, „O”, Solicitant:
UTCN, Număr cerere de brevet: A/10040/2019), au fost obținute 4 premii obţinute și 1
medalie de aur la EUROINVENT (2019) (International Conference on Innovative
Research), Simion, A., Anghel, I., Dragne, H., & Stoica, D. (2019, July). Contributions on the
fire performance assessment of ETICS systems, Conference Series: Materials Science and
Engineering.
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Proiectele de cercetare propuse/realizate prin PN III sunt:
1. Proiectul de cercetare științifică „Sistem portabil, modular, inteligent de comanda,
coordonare
si control a misiunilor în situații de urgența, SPIC3” POC/163/1/3/Stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în
parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, cod
MySMIS 2014: 121974.
2. Proiectul de cercetare științifică „Sistem mobil, modular, robotizat pentru
evaluare
rapidă

și

luare

a

deciziei

în

situații

de

urgență

–

SMOREVALD”,

POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de
întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD și universități, în scopul inovării
de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Axa
prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității
economice și dezvoltării afacerilor.
3. Col. Mocioi Alin-Ionel, monitor de proiect din partea instituției responsabile, M.A.I.,
pentru
proiectul „Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilități dedicate și
infrastructură suport, pentru aplicații în misiuni de securitate națională”, finanțat prin Planul
Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III),
Programul II – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și
inovare, Subprogramul 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare, 36 luni,
2017-2020, buget proiect – 9.000.000 lei.
Proiecte de cercetare propuse/realizate prin Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al
Ministerului Afacerilor Interne
1. Proiectul de cercetare științifică PS 2.1.4 - Platformă modulară pentru cercetarea,
monitorizarea și conducerea intervențiilor de descarcerare și prim ajutor calificat, inclus în
Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 2016 – 2017.
2. Proiectul de cercetare științifică PS 3.1.3 - Dezvoltarea de standuri experimentale
(la
scara 1/10 și 1/20) pentru cercetarea propagării incendiilor, fumului și gazelor de ardere în
interiorul construcțiilor, inclus în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului
Afacerilor Interne 2016 – 2017.
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În cadrul listei ideilor de proiecte propuse de structurile Academiei de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza” pentru anul 2019, Facultatea de Pompieri a propus proiectul de cercetare:
1. Centru de cercetare științifică și de formare profesională în domeniul
managementului
situațiilor de urgență, având ca obiectiv principal: Îmbunătățirea serviciilor de educație
furnizate de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Pompieri prin
construcția și amenajarea unor spații special destinate procesului de învățământ universitar
(amfiteatre, garaj modern, laboratoare, săli de curs, săli de lectură și spații alocate fondului de
carte), identificare linie de finanțare;
2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare dezvoltare existente și crearea
de
noi infrastructuri în cadrul Facultății de Pompieri din Academia de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza, Programul operațional Creșterea competitivității economice, Axa prioritară 2;
3. Creșterea interoperabilității la nivelul structurilor de intervenție, prin utilizarea de
instrumente comune de formare Hi - Tech;
4. Platformă educațională pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din
structurile de intervenție, dezvoltată pe suport web și telefonie mobilă (sistem operare
Android);
5. Centru național de excelență pentru antrenarea personalului de intervenție în situații de
urgență folosind realitatea virtuală imersivă;
6. Centru de formare a personalului din centrele operaționale privind utilizarea TIC
pentru
gestionarea fluxului informațional în situații de urgență;
7. Instalație modulară solară pentru alimentarea cu apă caldă menajeră a clădirilor
aparținând
M.A.I. – Unitate experimentală de implementare și monitorizare primară: Facultatea de
Pompieri;
Contracte de cercetare realizate și în curs de desfășurare: Proiectul de cercetare științifică
PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0350 – 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, finanțat prin adresa MCI nr. 11778/08.12.2017.
2.1.6 g) Obiective și priorități 2020
-

Formarea ofițerilor licențiați în domeniul de licență ingineria instalațiilor,

specializarea instalații pentru construcții – pompieri;
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Specializarea personalului din Sistemul Național de Management al Situațiilor

-

de Urgență și din domenii conexe;
Desfășurarea activităților de cercetare științifică în domeniile managementului

-

situațiilor de urgență și științelor inginerești;
Creșterea vizibilității internaționale a facultății (participarea la evenimente și

-

studii internaționale) și conectarea la rețele de cercetare internaționale;
Creșterea numărului de activități de cercetare în cadrul consorțiilor naționale și

internaționale;

Creșterea și întărirea cooperării interinstituționale cu instituții similare din țară

-

și din străinătate;
Creșterea volumului de mobilități a studenților și a personalului didactic între

-

Facultatea de Pompieri și instituții din străinătate (inclusiv mobilități ERASMUS+);
-

Promovarea unui proces educațional de calitate;

-

Amplificarea activității de schimb de experiență și de cunoștințe în cadrul

conferințelor, workshop-urilor, exercițiilor și antrenamentelor internaționale;
-

Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale didactice și de cercetare

-

Dezvoltarea unui sistem informațional fiabil și eficient. Interconectarea

științifică;
platformelor de e-learning ale facultății (în cadrul platformei Academiei de Poliție) și a
instituțiilor similare din străinătate.

2.16. FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
2.1.6 a) Infiintare
Facultatea de Arhivistică a fost înființată în anul 1992 fiind unică în România prin
specializarea şi competenţele oferite. În conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr.
16/1996, Facultatea de Arhivistică asigură derularea procesului de formare şi pregătire a
arhiviştilor din România la nivel universitar ciclurile I şi II, pregătind specialişti în domeniul
arhivistic cât și istoric
2.1.6 b) Structura organizatorică
 Decan
 Departament de Arhivistică Istorie

 Scoala naţională de perfecţionare arhivistică
 Bibliotecă
 Secretariat
2.1.6 c) Resurse Umane
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În momentul de faţă, din 17 posturi ce compun statul de funcţii al Departamentului
Arhivistică-Istorie, doar 10 sunt acoperite cu cadre titulare cu norma de bază în Academia
de Poliție (58%), sub standardele minimale ARACIS. Dintre aceștia, 57% dintre titulari dețin
gradele de prof. univ. (1) şi conf. univ. (3), faţă de 3 lectori univ.
Având în vedere necesitatea acoperirii normelor didactice conform planurilor de
învățământ, în anul univ. 2018-2019 au fost angajați la plata cu ora un număr total de 8 cadre
didactice (5 la licență și 3 la master) dintre care 4 specialiști din sistemul Arhivelor Naționale.
2.1.6.d) Programe de studii sunt în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste şi arte”,
domeniul „Istorie”, specializarea „Arhivistică”, astfel:
a) Un program de studii universitare de licenţă, durata 3 ani, 180 ECTS, acreditat de
A.R.A.C.I.S. în mai 2015, cu calificativul de încredere ridicat – cifra maximă de şcolarizare
35;
b) Un program de studii universitare de masterat profesional, intitulat Arhivistică
contemporană, acreditat de A.R.A.C.I.S. în 2008, cu durata 2 ani, 120 ECTS – cifra maximă
de şcolarizare 100.
Examenul de admitere pentru ocuparea celor 25 de locuri scoase la concurs în
sesiunea iulie-august 2019 (din care 20 la buget şi 5 cu taxă) s-a desfăşurat în conformitate cu
Regulamentul de admitere. În vederea susţinerii examenului 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.
În urma admiterii organizate în septembrie 2019 la programul de master, au fost
înmatriculați un număr de 26 de studenți, dintre care 6 pe locuri bugetate şi 20 pe locuri cu
taxă.
În privinţa rezultatelor obţinute în urma evaluărilor semestriale şi anuale la finalul
anului univ. 2018-2019 se constată următoarea situaţie:
În cazul seriei 2018-2021, din cei 15 studenţi, un singur student a obținut o medie
anuală peste 9 (9,59), 9 au medii între 8,09-8,50, 4 au obținut medii anuale între 7,59-7,92, un
student fiind clasificat cu o medie sub nota 7 (6,64). S-a înregistrat un număr total de 18
restanțe, implicați fiind 11 studenți.
În cazul seriei 2017-2020, din cei 18 studenţi, 10 (55%) au medii anuale peste 9
(maximul fiind 9,54), 7 au obținut medii între 8,22-8,86, un student fiind clasificat cu o medie
anuală de 7,86. S-a înregistrat un număr total de 15 restanțe, implicați fiind 10 studenți;
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În cazul seriei 2016-2019, din cei 18 studenţi 6 au obținut medii peste 9 (cea mai mare
medie fiind 9,60), 8 medii între 8,00-8,75 și 4 medii sub 8 (dintre care o medie de 6,80). S-a
înregistrat un număr total de 19 restanțe, implicați fiind 7 studenți.
Examenul de licență sesiunea iulie 2019 - Dintr-un total de 18 studenţi ai seriei
2016-2019, au participat la examen 16 studenți. Dintre aceștia, 6 (37%) au obţinut medii
peste 9,00 (media cea mai mare fiind 9,59), 7 medii între 8,27 şi 8,86 şi 3 medii sub nota 8.
Clasamentul mediilor finale a anilor de studii indică 6 medii peste 9,00, media cea mai mare
fiind 9,37, obţinută de Cotae Radu, şeful promoţiei, 7 medii între 8,11 şi 8,83 şi 3 medii
sub 8,00. Doi studenți ai seriei respective nu au susţinut licenţa din motive personale.
Programul de masterat - În anul universitar 2018-2019, au fost înmatriculaţi în anul I
(seria 2018-2020) un număr de 17 studenţi, dintre care 6 pe locuri bugetate şi 11 pe locuri cu
taxă. Dintre aceștia se regăsește un singur absolvent al facultății.
La finalul anului universitar au rămas înmatriculați 17 studenți, neexistând situații de
retragere din motive personale sau exmatriculare.
Masterat - Calendarul concursului de admitere la programul de master Arhivistică
contemporană, sesiunea septembrie 2019 s-a derulat în perioada 02-25.09.2019. La concurs sau 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. 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.
Dintre studenții înmatriculați, un student provine dintre absolvenţii facultăţii, promoția
2019 și 2 dintre promoțiile anterioare, patru studenți sunt angajați ai M.A.I., patru provin de la
M.Ap.N, 1 student provine de la S.R.I. și 1 de la S.T.S. , iar restul sunt angajați fie în instituții
publice, fie în companii private de arhivare sau în compartimente specializate de gestiune a
arhivei.
În cazul programului de master, rezultatele evaluărilor sumative din anul 2019 se
constată următoarea situaţie:
- 4 (patru) dintre cei 11 studenți înmatriculați ai seriei ( 23,52% din total) au obținut
medii anuale peste 9.00. Cea mai mare medie este 9,71, obținută de Ene (Enache) V.
Georgeta-Valeria.
- 7 studenți au obținut medii anuale între 8,82 și 8,28 (dintre care 5 studenți cu medii
peste 8,50), rezultând un procent de 41,17% din total.
- 6 studenți (35,29% din total) au obținut medii anuale sub 8,00 (între 7,97 și 7,57).
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Școala naţională de perfecţionare arhivistică
În baza prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare, a reglementărilor privind formarea profesională a adulţilor şi a actelor normative
privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Perfecţionare Arhivistică „Profesor
Aurelian Sacerdoţeanu” (denumită în continuare S.N.P.A.), pentru anul 2019 au fost
programate şi s-au derulat Programe de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia
„arhivar” (cod COR 441501). Programele de formare profesională au avut ca obiectiv
pregătirea arhivarilor, respectiv a personalului însărcinat cu atribuţii pe linie de arhivă la
nivelul compartimentelor de muncă, astfel încât planificarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice acestei ocupaţii să fie efectuate în conformitate cu necesităţile organizaţiilor, cu
cerinţele legislaţiei arhivistice în vigoare şi cu prevederile standardului ocupaţional. Pe lângă
personalul menţionat, grupul ţintă vizat pentru pregătirea prin Programul de formare
profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” (cod COR 441501) a cuprins şi
persoanele care au dorit să-şi dezvolte competenţele specifice ocupaţiei sub îndrumarea
formatorilor în domeniu.
În anul 2019, Programul de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia
„arhivar” (cod COR 441501) a fost organizat pentru 5 grupe de cursanţi, totalizând un număr
de 90 persoane formate, repartizarea acestora fiind următoarea:
 seria I/2019 (11.02 – 22.03.2019) : 23 participanţi
 seria II/2019 (01.04 – 15.05.2019) : 18 participanţi
 seria III/2019 (03.06 – 15.07.2019): 10 participanţi
 seria IV/2019(23.09 – 01.11.2019): 21 participanţi
 seria V/2019 (18.11.2019 – 10.01.2020) : 18 participanţi
2.1.6e) Studenții
În anul univ. curent, Facultatea are înmatriculaţi la licenţă 55 de studenţi, dintre care 47
la buget şi 8 pe locuri cu taxă, repartizaţi astfel: 22 în anul I1, 15 în anul II2 şi 18 în anul III.
La programul de master, numărul total de studenți înmatriculați este de 43, dintre care 12 la
buget și 31 la taxă. Dintre aceștia, 26 sunt înmatriculați în anul I și 17 în anul II.
2.1.6 f) Cercetarea științifică
La acest moment, Facultatea de Arhivistică este membru (cu taxă) al International Council
on Archives (ICA)3, secţiunea Instituţii de învăţământ, precum şi al ICARUS – International
Centre for Archival Research (asociat, fără taxă).
Continuând programul Erasmus demarat în 2009, facultatea a organizat mobilităţi
internaţionale de predare, în care au fost implicate 2 (două) cadre didactice din
departament. Mobilitățile s-au derulat în luna mai, instituţile gazdă fiind Facultatea de
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Filozofie, Departamentul de Istorie şi Ştiinte Auxiliare al Universităţii „Jan Evangelista
Purkyne” din Usti nad Labem (Cehia), respectiv Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
„Nicolaus Copernicus” din Torun (Polonia).
De asemenea, au fost organizate 3 mobilităţi de studiu toate la Facultatea de
Filozofie a Universităţii „Jan Evangelista Purkyne” din Usti nad Labem (Cehia). Cele 3
mobilităţi s-au derulat conform parametrilor stabiliţi, fără a se înregistra sincope sau probleme
deosebite. Feedback-ul atât al studenţilor, cât şi al cadrelor didactice implicate a fost extrem
de pozitiv.
Ca şi în anii precedenţi, şi în 2019 prin programul de mobilităţi Erasmus s-au derulat
vizite ale unor profesori de la partenerii internaţionali amintiţi, care au susţinut prelegeri pe
teme de arhivistică şi istorie în cursul semestrului II.
În anul 2019, facultatea a organizat în cadrul Conferinţei internaţionale a Academiei
sesiunea ştiinţifică anuală cu tema Arhivele și istoria (5 decembrie 2019), la care au participat
8 profesori şi cercetători, dintre care 4 din afara facultăţii (de la Arhivele Naţionale ale
României).
Publicaţiile membrilor facultății: 1 volum monografic de unic autor, 7 studii şi articole
publicate în periodice indexate, 2 recenzii, 10 participări la conferinţe ştiinţifice
naționale, 4 participări la conferințe internaţionale., 2 premii şi distincţii.
În cursul anului 2019, studenţii Facultăţii de Arhivistică au efectuat activităţi de
cercetare ştiinţifică ale căror rezultate s-au materializat prin desfăşurarea (pe mai multe
sesiuni) a două cercuri studenţeşti grupate pe disciplinele Arhivistică şi Istorie și prin
participarea la manifestările ştiinţifice ale facultăţii (sesiunea anuală a studenţilor organizată
în 18-19 aprilie 2019 cu 12 participanți, dintre care un student de la Universitatea București),
publicarea unor comunicări în cadrul volumului ştiinţific al conferinţei studenţilor la nivelul
Academiei. Activitatea ştiinţifică a studenţilor se reflectă în primul rând prin elaborarea
lucrărilor de licenţă, care se bazează de cele mai multe ori pe documente inedite, identificate
în arhive.
În septembrie 2019, Facultatea de Arhivistică și S.E.C.S.A.M.P. au depus, în
parteneriat public – privat proiectul „ARC – Absolvenți români competenți” în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, care urmărește activități de practică
arhivistică a studenților Facultății la instituții private, pentru facilitarea accesului la activități
de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, precum și dotarea unui Laborator
de arhivare electronică cu mijloace specifice acestei operațiuni (scannere performante, pc-uri,
laptop-uri, multifuncționale, soft-uri specifice, mobilier specific, etc.) care să fie folosit atât de
studenții Facultății, cât și de cursanții S.N.P.A.
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2.1.6 g) Obiective și priorități 2020
 consolidarea legăturilor cu ANR şi cu alţi operatori semnificativi de servicii arhivistice, în
vederea adaptării continue a ofertei educaţionale a facultăţii la piaţa muncii;
 completarea posturilor pe linie de secretariat-arhivă cu postul de secretar-șef, impus de
legislația în vigoare;
 continuarea lucrărilor de reparaţii şi recondiţionare a localului facultăţii în vederea
înlăturării treptate a deficienţelor de construcţie;
 îmbunătăţirea website-ului Facultăţii şi gestionarea informaţiilor postate pe acesta direct
de către Facultate prin intermediul lectorului de informatică, website-ul constituind cea
mai importantă interfaţă prin care facultatea se prezintă publicului interesat şi mai ales
potenţialilor candidaţi.
 asigurarea finanţării publicării buletinului anual al Facultăţii, ”Hrisovul”, a cărui ultimă
apariţie datează din 2009, pentru asigurarea publicării contribuţiilor ştiinţifice ale cadrelor
titulare.
2.2. STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DEPARTAMENTUL DE STUDII
DOCTORALE
Structura Departamentului de studii doctorale se prezintă astfel:
1. Director C.S.U.D. (asimilat prorector)
2. Director Şcoala Doctorală Ordine Publică şi Siguranţă Naţională (asimilat
director de departament)
3. Director Şcoala Doctorală Drept (asimilat director de departament)
4. Secretariat – un ofiţer specialist principal I, un agent I
5. 20 de posturi de profesor universitar.
I.O.S.U.D. (Academia de Poliție, 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
modificat în 2019).
În cadrul I.O.S.U.D., Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", funcţionează
două școli doctorale:
- Şcoala Doctorală Ordine Publică şi Siguranţă Naţională
- Şcoala Doctorală Drept.
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Ca structură în statul de organizare a I.O.S.U.D. Academia de Poliție (potrivit
Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție, aprobat prin Ordinul
m.a.i. nr. 14/2017), Departamentul de Studii Doctorale se află în subordinea Rectorului și
are, în componența sa, cele două școli doctorale și Secretariatul.
În prezent, C.S.U.D. este alcătuit din: Prof. univ. dr. ALEXANDRESCU Gelu, Prof.
univ. dr. CHIRU Irena, Prof. univ. dr. DUMITRU Daniel, Prof. univ. dr. IACOB Adrian,
Prof. univ. dr. IANCU Elena Ana, Prof. univ. dr. LORINCZ Anca Lelia, Prof. univ. dr.
LUCA Iamandi, Dr. MARCOCI Petrică Mihail, Prof. univ. dr. VASILE Sergiu Adrian,
Student doctorand COMAN Iulian, Student doctorand IORDACHE Ionuț.
ȘCOALA DOCTORALĂ 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 conducător ilor de doctorat membri
ai școlii doctorale în 2017, și revizuit în 2019 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 a celorlalte modificări legislative intervenite în
perioada 2017-2019.
Şcoala Doctorală O.P.S.N. este condusă de Consiliul Școlii Doctorale O.P.S.N., alcătuit
din 6 membri. În prezent, membrii Consiliul Școlii Doctorale O.P.S.N. sunt: Prof.univ.dr.
DUMITRU Daniel, Prof.univ.dr. IACOB Adrian, Prof.univ.dr. ȚUPULAN Claudiu,
Prof.univ.dr. VASILE Sergiu Adrian, Student doctorand COMAN Iulian, Student doctorand
NISTOR Gabriel Călin.
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 2019/2020 (Anexa 1
la H.G. nr. 326/2019), aparține ramurii de știință” Științe militare, informații și ordine
publică” și domeniului fundamental” Științe sociale”.
În prezent, Şcoala Doctorală O.P.S.N. organizează numai doctorat științific, la forma
de învățământ cu frecvență. Numărul de conducători de doctorat: 14.
ȘCOALA DOCTORALĂ DREPT
Școala Doctorală Drept funcționează în baza unui regulament propriu, care a fost
elaborat în 2017 de către consiliul școlii doctorale, prin consultarea tuturor conducătorilor de
doctorat membri ai școlii doctorale, și revizuit în 2019 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 a celorlalte modificări legislative
intervenite în perioada 2017-2019.
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Şcoala Doctorală Drept este condusă de Consiliul Școlii Doctorale Drept, alcătuit din 6
membri. În prezent, membrii Consiliul Școlii Doctorale Drept sunt: Prof.univ.dr. LORINCZ
Anca Lelia, Prof.univ.dr. ŢICLEA Alexandru, Prof.univ.dr. VLAD Barbu, Prof.univ.dr.
DUȚU – BUZURA Mircea, Student-doctorand IORDACHE Ionuț, Student-doctorand ENE
(DUMITRACHE) Gabriela
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 2019/2020 (Anexa 1 la H.G. nr. 326/2019), aparține
ramurii de știință ”Științe juridice” și domeniului fundamental ”Științe sociale”.
În prezent, Școala Doctorală Drept organizează numai doctorat științific, la forma de
învățământ cu frecvență. Numărul de conducători de doctorat: 6.
În cursul anului 2019, s-au susţinut un număr de 19 teze de doctorat, din care 7 teze în
domeniul Drept și 12 teze în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
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 2019, au fost emise 5 ordine ale ministrului educației și cercetării
privind atribuirea titlului de doctor, ca urmare a validării tezelor de doctorat de către
comisiile de specialitate (CNATDCU), pentru un număr de 21 de persoane, dintre care 4 în
domeniul Drept și 17 în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională. A fost emis și un
ordin de retragere a titlului de doctor în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
De asemenea, pe parcursul anului 2019 (parte a anului universitar 2018 – 2019), au
fost susținute în fața comisiilor de îndrumare, referatele aferente programului individual de
cercetare științifică al studenților doctoranzi și au avut loc presusțineri ale tezelor de doctorat.
Au avut loc ședințe ale C.S.U.D. (5 ședințe) și ale Consiliilor Școlilor Doctorale
O.P.S.N./Drept (12 ședințe Consiliu O.P.S.N., 7 ședințe Consiliu Drept), care au fost
finalizate cu hotărâri și în care au fost luate decizii privind revizuirea regulamentului
instituțional, avizarea statelor de funcții și a planurilor de învățământ, exmatricularea unor
studenți doctoranzi, aprobarea comisiilor de susținere publică a tezelor de doctorat, acordarea
unor perioade de prelungire a studiilor și a unor perioade de grație etc.
În prezent, în evidenţa Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale sunt
înscrişi 134 de studenți doctoranzi, dintre care: 43 în domeniul Drept și 91 în domeniul
Ordine publică şi siguranţă naţională.
Precizăm că 32 de studenți doctoranzi sunt în anul III de studii (12 în domeniul Drept
și 20 în domeniul O.P.S.N.), 25 de studenți doctoranzi sunt în perioada de prelungire a
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programului de studii (9 în domeniul Drept și 16 în domeniul O.P.S.N.), 77 de studenți
doctoranzi se află în perioada de grație (22 în domeniul Drept și 55 în domeniul O.P.S.N.).
Menționăm că au fost exmatriculaţi un număr de 41 de doctoranzi, astfel: 13
doctoranzi din domeniul Drept și 28 doctoranzi din domeniul Ordine publică şi siguranţă
naţională.
Secretariatului Departamentului de Studii Doctorale a eliberat un număr de 27 de
adeverinţe pentru studenții doctoranzi.
Pentru anul universitar 2019/2020, nu s-a desfășurat concurs de admitere la studiile
universitare de doctorat, întrucât demersurile inițiate în luna august (de la nivelul Serviciului
Management Resurse Umane al Academiei de Poliție, conform celor stabilite în Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 41/2019) pentru crearea unui stat de funcții finanțate din
venituri proprii care să conțină 20 de posturi de profesor/conducător de doctorat și 50 de
posturi de asistent universitar doctorand, necesare încadrării acestora, nu au primit un răspuns
pozitiv din partea D.G.M.R.U.
Având în vedere dispoziția Rectorului Academiei de Poliție și Hotărârea Consiliului
de Administrație nr. 40/2018, prin care s-a aprobat verificarea în sistemul antiplagiat a
tezelor de doctorat susținute de către studenții doctoranzi cărora le-a fost conferit titlul de
doctor începând cu anul 2011, în primele luni ale anului 2019, s-a procedat la înaintarea
către Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Academiei de Poliție a unui număr de
58 rapoarte de similitudini generate de programul folosit (care au depășit valorile pragurilor
de alertă), împreună cu punctele de vedere ale conducătorilor și ale autorilor care au dat curs
solicitării de a și le exprima.
În perioada aprilie-mai 2019, a fost efectuată o evaluare, de către Corpul de Control
al ministrului afacerilor interne, a modului în care s-a procedat la verificarea tezelor de
doctorat. Ca urmare a constatărilor Corpului de Control am propus un plan de măsuri
conținând, printre altele: discuții cu reprezentanții firmei Sistemantiplagiat.ro (care a asigurat
serviciile de analiză a similitudinilor în baza contractului anual încheiat cu Academia de
Poliție, începând din 2015 și până la sfârșitul anului 2019); acest plan de măsuri a urmărit
îmbunătățirea modului de desfășurare a activităților la nivelul I.O.S.U.D. în ceea ce privește
asigurarea respectării standardelor de calitate și de etică profesională pentru tezele care sunt
în curs de elaborare și pentru cele care se vor elabora și susține în cadrul instituției noastre.
În luna iulie 2019, a fost efectuată o evaluare și de către o comisie din cadrul M.E.N.
(Corpul de Control al ministrului educației și Comisiile de specialitate din CNATDCU); în
urma măsurilor recomandate de această comisie:
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- s-au întreprins demersuri pentru realizarea unei evidențe a tezelor de doctorat
susținute în Academia de Poliție, precum și a unei evidențe informatizate a studenților
doctoranzi și a conducătorilor de doctorat (prin constituirea unei comisii, sub coordonarea
secretarului-șef al Academiei, alcătuită din reprezentanți ai Secretariatului Academiei –
Arhivă, Bibliotecă, Birou Informatică și Comunicații și Secretariatul Departamentului de
Studii Doctorale – adresa nr. 4496509 din 12.08.2019);
- a fost modificat Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea
programelor de studii universitare de doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza” (prin introducerea prevederii:”durata procesului de evaluare a tezei în comisia de
îndrumare este de 30 zile”);
-

au fost desemnați (prin Dispoziția Rectorului) administratorul și utilizatorul

programului antiplagiat (în lipsa încadrării celor două funcții de director școală doctorală,
calitatea de administrator a fost preluată de directorul C.S.U.D., care va putea astfel verifica
modul în care este utilizat acest program pentru scanarea antiplagiat a tezelor de doctorat ce
urmează a fi susținute);
- a fost transmis tuturor conducătorilor de doctorat Ghidul de interpretare a raportului
de similitudini, obținut de la firma Sistemantiplagiat.ro;
- s-a solicitat Sistemantiplagiat.ro să ne acorde asistență pentru crearea Bazei de date
proprii (interne); fiind un volum mare de lucrări, firma a încărcat această bază de date (pe
31.07.2019).
În cursul anului 2019, au fost elaborate următoarele documente:
- Raport de evaluare internă a domeniilor de studii universitare de doctorat din
I.O.S.U.D. Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București (elaborat în baza Ordinului
m.e.n. nr. 3200/2019); raportul este postat pe site-ul Academiei și a fost înaintat în termen (5
aprilie 2019) la ARACIS;
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat pentru anul universitar 2019/2020;
- noul Regulament privind organizarea și desfăşurarea procesului de abilitare în I.O.S.U.D.
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;
- Planurile de învăţământ ale programului de pregătire bazat pe studii universitare
avansate (anul universitar 2019/2020) pentru cele două școli doctorale;
- Statele de funcţii didactice ale celor două școli doctorale;
- Planurile de muncă pentru cele două semestre (semestru II al anului universitar
2019/2020 și semestrul I al anului universitar 2020/2021) privind principalele activități ale
Departamentului de Studii Doctorale.
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Totodată, au fost revizuite (modificate) atât regulamentele celor două școli doctorale,
cât și Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea programelor de studii
universitare de doctorat în I.O.S.U.D. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.
Întrucât în decembrie 2019, a expirat durata contractului de achiziție a abonamentului
la serviciul electronic antiplagiat, cu valabilitate de un an de zile, am fundamentat necesitatea
încheierii unui nou contract, iar în prezent, la nivelul Academiei este în curs de derulare
procedura de achiziție a unuia dintre programele recunoscute de Ministerul Educației și
Cercetării. În cadrul acestui program de verificare electronică vor fi analizate toate tezele de
doctorat care urmează a fi susținute public, raportul generat (care conține coeficienții de
similitudine) constituind un document obligatoriu din dosarul studentului doctorand pentru
introducerea pe platforma națională a M.E.C.
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 și participarea la conferința științifică anuală organizată de cele două școli
doctorale, 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, 8 doctoranzi (sub îndrumarea a 2 conducători de doctorat ai
Școlii Doctorale Drept) au publicat articole în volumul Criminalitatea transfrontalieră şi
dimensiunea cooperării interetnice - 100 de ani de abordări interdisciplinare apărut la
Editura Universul Juridic București 2019, urmare a derulării proiectului (contract nr. 231 din
21.11.2018) finanţat de Consiliul Judeţului Bihor prin Direcţia Social Comunitară Bihor.
De asemenea, la conferința Siguranța persoanei și construirea capitalului social (8
noiembrie 2019), organizată în cadrul proiectului nr. 4576/30.09.2019, finanțat de Consiliul
Județean Arad prin Centrul Cultural Județean Arad, au participat cu lucrări 6 doctoranzi și
4 conducători de doctorat ai Școlii Doctorale Drept.
În data de 11 decembrie 2019, a avut loc Conferința Științifică Internațională a
Școlilor Doctorale din Academia de Poliție - „Noi provocări la adresa securității interne în
Uniunea Europeană”, ediția a VIII-a, volumul conferinței apărut la Editura Sitech, Craiova,
2019, cuprinzând un număr de 53 de lucrări (14 în domeniul Drept, 39 în domeniul Ordine
publică şi siguranţă naţională).
Această ediție a conferinței a fost corelată cu reuniunea Grupului de lucru al
Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA) care a avut loc în București în
perioada 9-12 decembrie 2019, 33 dintre participanții la acest eveniment exprimându-și
opțiunea de a asista și la lucrările conferinței noastre.
OBIECTIVE PENTRU 2020 :
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 Elaborarea unei metodologii pentru evaluarea periodică internă a conducătorilor de
doctorat;
 Elaborarea, în vederea depunerii în termen, a unui nou raport privind evaluarea internă a
școlilor doctorale (potrivit ordinului ministrului educației, care urmează a fi emis) și
supunerea spre evaluarea externă a ARACIS, pentru menținerea acreditării;
 Revizuirea regulamentelor celor două școli doctorale, în acord cu Regulamentul
instituțional modificat în 2019, actualizarea tuturor regulamentelor și metodologiilor
interne aplicabile celor două școli doctorale în concordanţă cu prevederile legislative
recente din învăţământul superior doctoral, precum și identificarea unor posibile
modificări/completări pentru asigurarea creșterii calității activității de îndrumare în elaborarea
tezelor de doctorat;
 Actualizarea și publicarea în termen (cu cel puțin 6 luni înainte) a Metodologiei privind
organizarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat pentru anul
universitar 2020/2021 și desfășurarea acestui concurs;
 Organizarea celei de-a IX-a Conferinţe a Şcolilor Doctorale în cadrul Academiei de
Poliție și editarea volumului conferinţei la edituri recunoscute în cele două domenii:
Drept şi O.P.S.N;
 Extinderea colaborării cu cadrele didactice din Academie, dar și cu cercetători și cadre
didactice din alte instituții, în comisiile de îndrumare a doctoranzilor și în comisiile de
susținere publică a tezelor;
 Dezvoltarea de colaborări și parteneriate naționale și internaționale cu alte universități și
organizații;
 Implicarea conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în proiecte de cercetare
științifică relevante în cele două domenii de doctorat;
 Actualizarea disciplinelor din planul de învățământ al programului de pregătire bazat pe
studii universitare avansate și a tematicii acestora, pentru conferirea unor competențe
relevante pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

2.3 STUDII POSTUNIVERSITARE -

COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI

INTERNE
Colegiul are rolul de a asigura cadrul instituţional la nivel naţional şi strategic pentru
pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum şi pentru formarea profesională continuă a
personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a altor categorii de personal din ţară şi
străinătate.
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Cursurile Colegiului contribuie la clarificarea conceptuală şi dezvoltarea strategiilor şi
doctrinei afacerilor interne, la sprijinirea, cu expertiză specializată a asumării sale la nivel
instituţional, a adoptării deciziilor de nivel strategic, precum şi îndeplinirea misiunilor de
către componentele responsabile în domeniu la nivel naţional şi din Ministerul Afacerilor
Interne.
Misiunea Colegiului Naţional de Afaceri Interne priveşte cercetarea domeniului
afacerilor interne de pe palierul strategic, din perspectiva integratoare a atribuţiilor ce revin
Ministerului Afacerilor Interne privind administraţia publică, ordinea şi siguranţa publică.
Structura asigură, de asemenea, formarea personalului propriu al Ministerului Afacerilor
Interne şi din alte entităţi naţionale şi internaţionale pentru înţelegerea şi cunoaşterea
problematicii afacerilor interne spre a fi capabil să funcţioneze/relaţioneze organizat, coerent,
sistematic şi oportun în circumstanţe ce presupun asumarea de decizii şi desfăşurarea de
acţiuni în sfera afacerilor interne.
Colegiul desfăşoară la nivel național, atat cursuri postuniversitare de specializare,
organizate prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în
domeniul „afaceri interne” (cursurile Colegiului se desfășoară pe o perioadă de până la un
semestru universitar, iar programele de studii au fost aprobate de conducerea Ministerului
Afacerilor Interne şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale la propunerea Senatului
Universitar al Academiei de Poliţie), dar și cursuri prin intermediul Centrului pentru
Drepturile Omului și Studii Postuniversitare (CPDOSP).
În cadrul acestui centrul sunt organizate următoarele cursuri postuniversitare de
specializare:
1. Promovarea și protecția drepturilor omului în cadrul instituțiilor de aplicare a legii
și altor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;
2. Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în
cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN ;
3.

Managementul situțiilor de criză – organizat în colaborare cu Facultatea de

Pompieri.
În anul 2019, s-au desfășurat un număr de 11 cursuri din care 2 cursuri naționale de
management în cadrul CNAI, 2 cursuri în cadrul CPDOSP și 7 cursuri internaționale sub
egida CESA, la care au fost înmatriculați/înscriși, în total 528 de cursanți și 516 absolvenți.
În prezent, sunt în desfășurare cursul postuniversitar ”Managementul Afacerilor Interne”,
seria octombrie 2019 – februarie 2020, la care sunt înmatriculați un număr de 45 de cursanți și
cursul postuniversitar ”Drepturile omului în structurile de ordine şi siguranţă publică”, seria
noiembrie 2019 – martie 2020, la care sunt înmatriculați un număr de 24 de cursanți.
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În continuare, prezentam cursurile derulate:
Cursul management strategic de nivel III - „Managementul Strategic al Afacerilor
Interne”
În perioada martie - iulie 2019, s-a desfășurat cursul postuniversitar „Managementul
Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III –
managerial strategic, în cadrul căruia au fost înmatriculați și au absolvit un număr de 53 de
cursanți, proveniții din înstituţii ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, structurilor administrației de stat și reprezentanți ai societății civile.
Cursul management strategic de nivel III - „Managementul Strategic al Securității
Publice”
În perioada octombrie 2018 - februarie 2019 s-a desfășurat cursul postuniversitar
„Managementul Strategic al Securității Publice”, pentru formarea competenţelor manageriale
de nivel III – managerial strategic, în cadrul căruia au fost înmatriculați și au absolvit un
număr de 21 de cursanți, ofițeri superiori din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor de
Interne.
Curs management strategic de nivel II - ”Managementul Afacerilor

Interne” - în

desfășurare
În prezent, se află în desfășurare cursul postuniversitar ”Managementul Afacerilor
Interne”, seria octombrie 2019 – februarie 2020, pentru formarea competenţelor manageriale
de nivel II – managerial tactic, la care sunt înscriși un număr de 45 de cursanți, reprezentanţi
ai instituţiilor de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi
reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile. Cursul se încheie prin susținerea
examenului de certificare a competențelor profesionale care este planificat în data de
14.02.2020.
În anul 2019, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, sub egida Colegiului European de
Securitate şi Apărare (European Security and Defence College, ESDC), a organizat 7 cursuri
internaționale, după cum urmează:
1. La Bruxelles, cursul “Pre-deployment Training for CSDP Missions and Operations”,
în perioada 05-08.02.2019;
2. La București, cursul ”Strategic Communications in the Context of CSDP”, în perioada
25-29.03.2019;
3. La Bruxelles, ”Cursul de orientare privind Politica de Securitate și Apărare Comună
– focusat asupra Parteneriatului Estic”, în perioada 18-22.03.2019;
4. La București, Modulul III al Cursului de Nivel Înalt privind Politica Europeană de
Securitate şi Apărare Comună “Simone Veil”, în perioada 01-05.04.2019;
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5. La Constanța, cursul "Challenges of securing maritime areas for the European Union",
în perioada 21-25.05.2019;
6. La București , cursul “Disaster Relief in CSDP Context”, în perioada 08-12.07.2019;
7. La Timișoara, ”Cursul de Orientare în domeniul Politicii de Securitate și Apărare
Comune (PSAC)”, în perioada 09-13.12.2019.
În perioada 05-08.02.2019, CNAI a organizat şi desfăşurat, în parteneriat cu Colegiul
European de Securitate şi Apărare (European Security and Defence College, ESDC/CESA), la
Bruxelles cursul “Pre-deployment Training for CSDP Missions and Operations” - curs de
pregătire înaintea detaşării în misiuni şi operaţiuni în domeniul Politicii de Securitate şi
Apărare Comună a UE. Evenimentul s-a desfășurat în contextul exercitării Președinției
României a Consiliului Uniunii Europene. La activitate au participat 22 de cursanți care au
fost selectați și propuși de către statele membre UE, cursanți care își desfășoară activitatea în
mediul polițienesc și civil și vor desfășura activități în cadrul misiunilor EUCAP Sahel Mali,
EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia, EULEX Kosovo, EUBAM Ucraina, EUPOL COPPS
Palestina, EUMM Georgia.
În perioada 25-29.03.2019, CNAI sub egida Colegiului European de Securitate și
Apărare,în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, a organizat la
București, cursul ”Strategic Communications in the Context of CSDP”, la care au fost înscriși
un număr de 75 de cursanți. În cadrul cursului au fost planificate activități care s-au desfășurat
la Sala de Marmură a Ministerului Afacerilor Interne, panelul planificat despre comunicarea de
criză în ecosistemul digital, fiind prezentat de domnul secretar de stat al MAI, dr. Raed
Arafat.
În perioada 18-22.03.2019, CNAI a organizat ”Cursul de orientare privind Politica de
Securitate și Apărare Comună – focusat asupra Parteneriatului Estic” (CSDP Orientation
Course EaP), sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare și în parteneriat cu
Ministerul Federal al Apărării din Austria, la Brussels. Activitatea s-a desfășurat în contextul
exercitării Președinției României a Consiliului UE cu sprijinul Reprezentanței Permanente a
României pe lângă Uniunea Europeană. La eveniment au participat 73 de cursanți dintre care
30 de reprezentanți ai statelor terțe incluse în Parteneriatul Estic. CNAI a identificat surse de
finanțare pentru participarea acestora la Comisia Europeană. Evenimentul a presuspus
organizarea unei recepții la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană, oferită de către CNAI participanților și invitaților de nivel înalt.
În perioada 01-05.04.2019, CNAI sub egida Colegiului European de Securitate și
Apărare (ESDC), în parteneriat cu MApN/Colegiul Național de Apărare, a organizat, la
București, Modulul III al Cursului de Nivel Înalt privind Politica Europeană de Securitate şi
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Apărare Comună “Simone Veil”. La acest curs a participat un număr de 70 de cursanţi care
au calitatea de demnitari, înalţi funcţionari, militari şi poliţişti de rang înalt proveniţi din statele
membre ale UE, instituţiile UE, precum şi state terţe incluse în Politica europeană de vecinătate.
În perioada 21-25.05.2019, a fost organizat la Constanța, cursul "Challenges of securing
maritime areas for the European Union", sub egida Colegiului European de Securitate şi
Apărare, în parteneriat cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Navală „Nicola
Vaptsarov” de la Varna şi cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră - Garda
de Coastă. La acest curs s-au înscris 40 de cursanţi, reprezentând state UE (Grecia, Franţa,
Italia, Spania, Bulgaria, România), respectiv instituţii UE (NMIOTC, EEAS-EUMS) şi
instituţii ale statelor membre UE (CESEDEN, Guardia Civil, Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale), incluse în Politica europeană de vecinătate sau alte forme
de parteneriat cu UE.
În perioada 08-12.07.2019, s-a desfășurat cursul “Disaster Relief in CSDP Context”
focusat asupra Parteneriatului Estic, sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare
(ESDC) și în parteneriat cu Departamentul pentru Situații de Urgență, Institutul Diplomatic al
Ministerului Afacerilor Externe din Bulgaria, Centrul de Excelență NATO privind
Managementul Crizelor și Răspunsul la Dezastre Sofia și cu sprijinul Institutului Diplomatic
Român. La acest curs a participat un număr de 40 de cursanţi, personal cu atribuții în
domeniile diplomatic/consular, poliție, militar şi reprezentanți ai societății civile, proveniţi din
statele membre ale UE, instituţiile UE, precum şi state terţe incluse în Politica europeană de
vecinătate.
În data de 11.07.2019, CNAI cu sprijinul Fundației CNAI și al MAI a oferit
participanților o recepție oficială, găzduită la Restaurantul Excelsior al MAI, care a fost
deschisă de către dl. Consilier de stat, col. Radu ȚIPIȘCĂ (Reprezentantul Guvernului
României – Cancelaria Prim ministrului), cms.șef Cătălin ANDRUȘ și importante
personalităţi din cadrul instituţiilor partenere: dr. Călin ALEXANDRU (reprezentant DSU –
MAI), dna. Mariya PETKOVA (Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe din
Bulgaria), col. Dimitar DIMITROV (CMDR COE Sofia).
În perioada 09-13.12.2019, s-a desfășurat, la Timișoara, Cursul de Orientare în
domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC), activitate de pregătire inclusă în
calendarul academic al Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC), organizat în
parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și cu Institutul Diplomatic Român
(IDR). Cursul s-a adresat personalului civil şi militar din statele membre UE, instituţiile şi
agenţiile UE, operaţiile şi misiunile PESA sub egida UE, state terţe şi organizaţii
internaţionale și a avut un număr de 40 participanţi, dintre care un număr de 18 proveniţi din
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cadrul celor 6 ţări ale Parteneriatului Estic, cursanţii fiind selectaţi de către statele şi
structurile de provenienţă.
În anul universitar 2018-2019, la cursul postuniversitar ”Drepturile Omului în
structurile de ordine şi siguranţă publică”, au fost înmatriculați un număr de 46 cursanţi şi au
absolvit 42. La solicitarea DGMRU, CPDOSP a asigurat, împreună cu Institutul de Ordine şi
Siguranţă Publică, organizarea stagiului de pregătire „Drepturile omului – infracțiuni
motivate de ură”, ce a avut rolul de a pregăti personalul IGPR în domeniul drepturilor
omului, prin abordarea infracțiunilor motivate de ură;
Pe data de 08.04.2019 a avut loc deschiderea cursului postuniversitar „Dezvoltarea
capacităţii de reacţie a structurilor de ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste
prin utilizarea CBRN ”, seria aprilie – iunie 2019, la care au fost înmatriculați un număr de 24
cursanți, iar la finalizarea au absolvit 22 absolvenţi.
În prezent, se află în desfășurare cursul postuniversitar ”Drepturile omului în
structurile de ordine şi siguranţă publică”, seria noiembrie 2019 – martie 2020, la care sunt
înmatriculați un număr de 24 de cursanți. Cursul se încheie prin susținerea lucrării de
disertație din cadrul examenului de certificare a competențelor profesionale, planificat în data
de 14.03.2020.
Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a organizat, în perioada 05-06.12.2019,
ediția a VIII-a a conferinței „Provocări și Strategii în Ordinea și Siguranța Publică”, în
cadrul căreia, Colegiul Național de Afaceri Interne gestionează secțiunea ”Afaceri Interne”,
unde au fost înscrise un număr de 10 articole cu impact în domeniul afacerilor interne.
Conducerea CNAI a fost asigurată de 2 funcţii, respectiv director și director
adjunct , iar în statul CNAI sunt prevăzute 7 funcţii didactice din care 1 ocupată.
Compartimentul Secretariat are prevăzute 2 posturi ocupate. Statul CPDOSP are prevăzute 10
funcţii din care 7 ocupate.
Obiectivele 2020
 Organizarea și desfășurarea cursurilor Managementul Strategic al Afacerilor Interne,
seria martie – iulie 2020, Top Management, Managementul Afacerilor Interne, în scopul
asigurării continuităţii şi creșterii calităţii programelor de pregătire;
 organizarea unei eveniment (conferinţă/activitate de alumni) împreună cu Fundaţia
CNAI care să aibă ca obiectiv principal sărbătorirea a 10 ani de la absolvirea primei serii de
absolvenți a CNAI şi a înființări Fundaţiei CNAI;
 dezvoltarea şi altor programe postuniversitare de formare continuă de management în
sfera afacerilor interne, sub egida Colegiului Naţional de Afaceri Interne (ex. Managementul
protecţiei infrastructurilor critice);
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 desfăşurarea activităţi itinerante și de documentare la Brussels, planificată în cadrul
programului de curs MSAI, seria martie – iulie 2020 (cursanții îşi acoperă costurile
personale, fără implicarea din partea MAI);
 includerea în programele de studii a unor noi instituții/structuri, în vederea asigurării
corelării activităților didactice cu cele de documentare/practice, cu impact în domeniul
afacerilor interne la nivel naţional şi european;
 identificarea unor structuri/instituții/organisme care, în parteneriat cu CNAI, să
asigure/sprijine dezvoltarea programelor de pregătire, prin includerea unor dezbateri pe teme
de actualitate și prezentării de situații practice, în vederea asigurării transmiterii
informațiilor optime cu privire la problematica din domeniile de referință;
Asumarea unui rol activ în cadrul procesului de pregătire a personalului statelor membre
în domeniul CSDP, prin organizarea următoarelor programe de pregătire, în scopul furnizării
instruirii şi educaţiei care să corespundă nevoilor de pregătire ale instituţiilor şi agenţiilor
statelor UE, țărilor terțe participante la Parteneriatul Estic al UE, în domeniul Politicii
Europene de Securitate şi Apărare Comună:


În perioada 02-06.03.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la Brussels
de sub egida CESA, cursul CSDP Orientation Course;



În perioada 09-12.06.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la Brussels
de sub egida CESA, Curs PreDeployment Training;



În perioada 11-13.03.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la
București sub egida CESA, cursul Emerging Technologies Transforming Critical
Infrastructure Protection, în parteneriat cu ICI (primire delegaţie experţi).;



În perioada 05-07.05.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la
București sub egida CESA, cursul Cyberdiplomacy - Tool of Strategic Security policy,
în parteneriat cu ICI (primire delegaţie experţi);



În perioada 13-17.04.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la
București sub egida CESA, cursul Strategic Communication in the Context of Security
and Defence, în parteneriat cu SNSPA, CNAp, IDR (primire delegaţie experţi);



În perioada 25-29.05.2020, Colegiul Naţional de Afaceri Interne organizează la
Timișoara de sub egida CESA, cursul Pilot Integrated Border Management in CSDP, în
parteneriat cu Universitatea de Vest Timişoara (primire delegaţie experţi).

 derularea și finalizarea cursului „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă
publică”, seria noiembrie 2019 - martie 2020;
 organizarea cursului postuniversitare „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de
ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN;
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 continuarea colaborării cu Agenţia Frontex și Facultatea de Poliție de Frontieră în vederea
organizării de noi stagii de pregătire pentru poliţiştii de frontieră români;
 organizarea și desfășurarea cursului postuniversitar Managementul situațiilor de urgență
care în prezent este în derulare în cadrul de la Facultății de Pompieri și a cursului
postuniversitar de la Facultatea de Poliție, după finalizarea proiectului deschis în acest
sens.
3. ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVATAMANT
Asigurarea calităţii învăţământului se realizează în baza Legii educaţiei naţionale, nr.
1/2011, cu modificările ulterioare, a OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, a HG
1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a standardelor, a standardelor
de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a A.R.A.C.I.S. şi SR EN ISO 9001:2008 sisteme de management al calităţii
În anul 2019, au fost elaborate și aprobate următoarele documente:
1. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie;
2. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2019 în
facultăţile Academiei;
3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat;
4. Metodologia privind evaluarea studenţilor Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”,
la studiile universitare de licenţă;
5. Metodologia de acordare a gradaţiilor de merit în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”;
6. Metodologia de acordare a burselor pentru studenţi;
7. Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie;
8. Metodologie privind incheierea contractelor de furnizare pentru cadrele didactice externe
cooptate în comisiile constituite pentru concursul de admitere în APAIC;
9. Metodologie privind asigurarea si evaluarea calitatii corpului profesoral;
10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie al Academiei de
Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";
11. Regulament privind procurarea, completarea, eliberarea, păstrarea şi evidenţa actelor de
studii;
12. Regulament descazarmare.
4

COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Principalele acțiuni din acest domeniu au vizat asigurarea transparenţei şi informării

corecte a societăţii civile asupra activităţii Academiei de Poliţie, perfecţionarea comunicării
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interne, extinderea, diversificarea şi intensificarea relaţiilor inter-instituţionale (pe plan local,
naţional şi internaţional).
În domeniul relațiilor publice, obiectivul a fost promovarea unei imagini favorabile a
instituţiei prin reliefarea în mass-media a realizărilor şi performanţelor obţinute de cadrele şi
studenţii Academiei de Poliţie, a activităţilor semnificative desfăşurate în / şi de instituţia
noastră.
Dintre evenimentele organizate, amintim: 24 ianuarie - depunere de coroane la statuia
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Ziua Porţilor Deschise, depunere de coroane de Ziua
Eroilor, Ziua de 1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului – prilej cu care Academia de Poliţie
a organizat la sediul MAI un stand cu cele mai reprezentative lucrări ştiinţifice ale cadrelor
didactice din instituţia noastră, Concursul de admitere, Festivitatea depunerii Jurământului
militar de către studenţii anului I şi participarea cadrelor si studenţilor la buna desfăşurare a
defilării unui detaşament de studenţi cu ocazia zilei de 1 decembrie, la Arcul de Triumf.
În domeniul educaţiei şi culturii, un număr însemnat de cadre şi studenţi au participat
în 2019 la următoarele acţiuni educativ – culturale, după cum urmează:
 24 ianuarie 2019- Depunerea de coroane de flori la statuia domnitorului „Alexandru
Ioan Cuza” cu ocazia împlinirii a 160 ani de la Unirea Principatelor Române ;
 13 februarie 2019- Bilanţul activităţii Academiei de Poliţie pe anul 2018;
 25 martie 2019- Cu ocazia Zilei Poliției Române în cadrul Academiei s-au desfășurat
activități de către Facultatea de Politie în cooperare cu Facultatea de Științe Juridice și
Administrative, respectiv activități științifice, exerciții demonstrative și activități
sportive;
 studenții Academiei au participat la Centrul Cultural al MAI la lansarea volumelor
“Poliția Română 1989-2019” – autor Florin Sinca și “Viala la Omoruri” – autor col
Dan Antonescu
 luna aprilie- în cadrul activității Școala Altfel, Academia de Poliție a fost vizitată de
către: Colegiul Național ,,Radu Negru” din Făgăraș; Liceul greco-catolic ,,Timotei
Cipariu”, Școala Gimnaziala nr. 99- București; Liceul Teoretic Decebal – București;
 11 – 12 aprilie 2019 studenții Academiei au participat la activitatea ,,POLIFEST”
organizata de catre Politehnica Bucuresti editia a VIII-a la care institutia a prezentat
oferta educationala;
 18-19 aprilie 2019-Conferința Științifică a studenților „Importanța învățământului
universitar în cadrul societății bazate pe cunoaștere” ediția a VIII-a ;
 18 aprilie 2019- Lansare de carte Ovidiu Şinca şi Dan Antonescu în cadrul Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”;
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 Primăria Municipiului Bucureşti, prin proiectul PROEDUS organizează in perioada
14-17 mai 2019 Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti ,,Târgul Oferta
Educationala”, in Parcul Tineretului , editia a XX-a. La acest important eveniment a
participat si Academia de Politie cu un stand de prezentare a ofertei educationale.
 9 mai 2019- ZIUA PORTILOR DESCHISE la Academia de Politie ;
 24 aprilie 2019 a avut loc vizita unui numar de 16 studenti ai Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” la Guvernul Romaniei;
 în perioada 14-18.05.2019 participarea studentilor la targul PROEDUS;
 în data de 28 mai 2019 a avut loc vizita elevilor de la Şcoala Gimnaziala Mircea
Santimbreanu din Bucuresti, in cadrul programului ,,Scoala Altfel”;
 în perioada 3-6 iunie a.c. a fost organizat Festivalul cultural-artistic al studenților și
elevilor din instituțiile de învățământ ale M.A.I. – ediția a XXI-a, de către Centrul
Cultural al M.A.I., în colaborare cu Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi
“Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani și Corpul Național al Polițiștilor, la Clubul
Tineretului din Drăgășani, județul Vâlcea.
 în data de 30.05.2019 cu prilejul Zilei Internationale a Copilului, Ministerul Afacerilor
Interne a organizat Ziua Portilor Deschise, editia a XI- a, la care au fost invitati să
participe elevi din Bucuresti cât și studenții Academiei de Politie,, Alexandru Ioan
Cuza;
 în data de 06.05.2019, cu prilejul Înălțării Domnului- Ziua Eroilor- a avut loc
ceremonia de depunere de coroane de flori la Monumentele eroilor din incinta
Academiei şi de pe DN1;
 în perioada 15 - 17 noiembrie 2019, studenții Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza” au participat la Festivalul Național Studențesc de Satiră și Umor, ediția a XX-a
organizat de către Casa de Cultură a Studenților Târgu Mureș, unde au obținut premii
la toate secțiunile la care au participat (premiul I la secțiunea individual pantomimă,
locul II la moment satiric și umoristic și locul III la secțiunea teatru);
 19 decembrie 2019 la sediul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” s-a
organizat tradiționalul ”Plugușor” cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
În domeniul cooperării interuniversitare, s-a continuat dezvoltarea relaţiilor de
colaborare şi s-a reextins arealul acestora cu: agenţia FRONTEX, Asociaţia Europeană a
Colegiilor de Poliţie - AEPC, Asociaţia Europeană a Colegiilor Serviciilor de Pompieri
EFSCA (European Fire Service Colleges’ Association), Agenţia CEPOL, Colegiul de Poliţie
din Norvegia (reactualizat), Şcoala Naţională Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Lyon –
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Franţa, Şcoala Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Polonia, Şcoala de Arhivistică de la
Marburg, Şcoala Naţională Supremă de Ofiţeri de Pompieri din Franţa, Universitatea din
Munster (Germania), Academia de Securitate din Viena şi cu Universitatea Naţională de
Apărare din Budapesta.
Urmare a protocolului încheiat între Colegiul Universitar de Poliţie din Norvegia,
Universitatea din Norvegia a trimis, la Bucureşti, un număr de 8 studenţi norvegieni, care au
fost cuprinşi în stagiul de pregătire, alături de studenţii Academiei.
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020
 Realizarea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu organisme şi unităţi similare din
ţară şi străinătate;
 Mediatizarea tuturor acţiunilor desfăşurate în şi de Academie: de învăţământ,
ştiinţifice, educative, umanitare, a spectacolelor de teatru şi divertisment şi angrenarea
cadrelor şi studenţilor la aceste activităţi;
 Participarea studenţilor din formaţiile artistice la concursuri şi festivaluri naţionale sau
organizate de Ministerul Afacerilor Interne;
 Organizarea de spectacole cultural artistice, simpozioane, mese rotunde, lansări de
carte şi excursii pentru cadrele şi studenţii Academiei de Poliţie;
 Achiziţionarea de instrumente, obiecte şi materiale specifice activităţilor culturale, de
tradiţii şi protocol, de cadouri pentru cadrele femei şi pentru copiii cadrelor cu ocazia
sărbătorilor de iarnă;

6

ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE
FACULTATEA DE POLITIE implementează proiectul Dezvoltarea de reglementări

instituționale privind etica, integritatea și anticorupția în sistemul de educație”. Acest
proiect este 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,
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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.
FACULTATEA

DE

POLIȚIE

DE

FRONTIERĂ

împlementează

proiectul

„Îmbunătățirea sistemului de azil și migrație”. Proiectul este 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 profesionale ale personalului și îmbunătățirea
fenomenului migraționist prin activități de cercetare. 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.
FACULTATEA DE POMPIERI implementează proiectul „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”. Acest
proiect este 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).
Valoarea totală a proiectului este de 5.287.500 lei.
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SERVICIUL LOGISTIC implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și
anveloparea termică a infrastructurii - sistem modern de reducere eficientă a consumului
energetic în Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”,. Acest proiect este 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
De asemenea, la nivelul SERVICIULUI LOGISTIC urmează să intre în implementare și
proiectul cu titlul „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale din Academia
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – condiție esențială în specializarea academică a
viitorilor polițiști”, depus de Academia de Poliție în cadrul Programului 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. Bugetul total al proiectului este de 29.956.846,17 lei
care reprezintă și valoarea totală a cheltuielilor nerambursabile.
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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.
În anul 2019, Facultatea de Poliție a participat la depunerea proiectului „Combaterea
crimelor provocate de ură și a extremismului violent, în special împotriva populației rome și
creșterea calității serviciului de poliție”, în cadrul Programului „Afaceri Interne” –
Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, Academia de Poliție fiind Partener, cu
responsabilități ce vizează dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului. Bugetul
total al proiectului este de 8 milioane euro, din care aproximativ 346.950 euro îi revin
Academiei de Poliție (98.000 euro – cheltuieli de personal, 144.800 euro – deplasări, 68.150
euro – mobilier și echipamente, 36.000 euro - servicii). Durata de implementare a proiectului
este de 48 de luni.

7. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
7.1 Gestionarea resurselor umane
Academia de Poliție are un total de 667 funcții, din care 412 ocupate (248 barbati și 164
femei) și 225 vacante. Din funcțiile ocupate, 274 sunt încadrate cu politisti (176.ofiteri și 98
agenti) 26 sunt încadrate cu militari ( 23.ofiteri și 3 subofiteri), iar 112 posturi sunt
încadrate cu personal contractual. În concluzie, deficitul de personal este de 38 %
În ceea ce priveste cadrele didactice, trebuie precizat că, din 667 total funcții ale
Academiei, 212 sunt posturi didactice, din care 88 sunt ocupate, iar 124 sunt vacante.
Activitațile didactice au fost asigurate prin plata cu ora fiind angajate. 67 cadre didactice. În
concluzie, deficitul de cadre didactice este de 41,5 %.
De menționat, că 55 cadre didactice din cele 88, au exercitat dreptul de opțiune
prevăzut de art. 92 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv plata potrivit
familiei ocupaționale Învățământ.
Academia are un total de 2184 studenti, din care la licentă, cu frecventă sunt 1988
studenti din care 1239 barbati și 749.femei.
În anul I, sunt 613 studenți, în anul II sunt 606, în anul III sunt 598, iar în anul IV sunt 171
studenți. La cursurile de licență fără frecvență sau la distanță sunt 196 de studenți din care 143
barbați și 53 sunt femei.
În ceea ce priveste fluctuația de personal, în anul 2019, din cadrul Academiei au plecat 14
persoane, din care 8 cu mutare sau transfer

și 6 prin pensionare și au venit prin

mutare/transfer 18 persoane și prin concurs. 34 persoane.
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Academia de Poliție are 74 funcții de conducere, din care 42 sunt ocupate prin concurs
sau alegeri și sunt .32 vacante sau ocupate prin împuternicire.
În anul 2019, au fost derulate 35 de concursuri pentru ocuparea de posturi didactice fiind
încadrate 26 posturi din care 4 din sursă externă și 22 cu personal propriu.
În anul 2019, au fost derulate 41 de concursuri pentru ocuparea de posturi de execuție
fiind încadrate 31 de persoane.
În anul 2019, au fost organizate 20 de proceduri de alegeri pentru structurile şi funcţiile
de conducere academică la nivelul departamentelor şi al facultăţilor, precum şi pentru
ocuparea locurilor eligibile în Senatul Universitar
7.2. Asigurarea resurselor logistice și utilizarea resurselor financiare
Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" este o instituţie publică de învăţământ
superior acreditată, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, fiind coordonată de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne.
Conducerea Academiei de Poliție este asigurată de Rector, care este și ordonator terţiar de
credite în subordinea ordonatorului principal de credite, de 2 prorectori și de directorul
general administrativ
Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" este finanțată din venituri proprii potrivit
OG 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de
ordine publica si de securitate națională, prin urmare dispune de venituri proprii care provin
din subventii de la bugetul de stat și din taxe din învățămant.
Bugetul total al instituției în anul 2019 a fost de 65.676.000 din care 57.921.000 lei
sunt venituri din subventii de la bugetul de stat și 6.549.000 lei sunt venituri din proprii.
Veniturile Academiei de Poliție, s-au compuns din următoarele:
 Fonduri de la bugetul de stat (subventii) pentru funcționare în sumă de
de 63.843,000 lei, unde se includ cheltuielile de personal în suma de 48.692.000 lei, cheltuieli
cu bunuri si servicii în suma de 12.908.000 lei, cheltuieli din cadrul proiectelor cu finantare
din fonduri externe nerambursabile în suma de 388.000 lei, cheltuieli cu burse în suma de
1.000.000 lei, cheltuieli cu investiții în suma de 855.000 lei
 Venituri din cercetare si dezvoltare pentru învatamant in suma de
1.626.000 lei, unde sunt incluse cheltuieli de personal in suma de 261.000.000 lei, cheltuieli
cu bunuri si servicii in suma de 93,000.000 lei, cheltuieli pentru alte transferuri in suma de
1.210,000 lei și cheltuieli de capital in suma de 62.000.000 lei;
 veniturile proprii încasate în anul 2019, au fost în suma de 6.549.029
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lei din care: venituri din taxe din invatamant 4.813.446 lei, venituri din taxe organizare
cursuri de perfectionare 62.900 lei, venituri din valorificari de bunuri 42.069 lei, venituri din
inchirieri 28.640 lei și venituri din cercetare 1.601.973 lei.
Cheltuielile totale din anul 2019, au fost în cuantum de 62.370.219 lei, executia
bugetului total fiind realizata în procent de 94% și se prezintă după cum urmează:
 cheltuieli cu funcționarea instituției în cuantum de 62.337.418 lei care
includ cheltuieli de personal în suma de 46.462.025 lei, cheltuieli cu bunuri si servicii in
suma de 12.611.029 lei, cheltuieli in cadrul proiectelor cu finantare din fonduri externe
nerambursabile în suma de 309,094 lei, cheltuieli cu burse in suma de 998,684 și cheltuieli
de capital in suma de 359,661 lei


cheltuieli cu cercetarea si dezvoltarea pentru învatamant in suma de

1.596.922 lei , din care cheltuieli de personal in suma de 237.266 lei, cheltuieli cu bunuri si
servicii in suma de 88.799 lei, cheltuieli pentru alte transferuri in suma de 1.209,817 lei și
cheltuieli de capital in suma de 61,039 lei.
Structurile de de învatamant și de cercetare stiintifică sunt sprijinite din punct de vedere
logistic de structura administratvă formată din Biroul achiziţii, Serviciul logistic și din Biroul
informatică şi comunicaţii, de Financiar, de Secretariat, de Biroul Juridic, de Serviciul
Management Resurse Umane, de Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii,
de Biroul management operaţional, de Biroul cooperare interuniversitară şi relaţii publice și
de Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte.
Pe linie de IT&C în 2019, au fost atinse următoarele obiective:
 Menținerea capacității de funcționare a echipamentelor IT&C și a rețelelor de vocedate și televiziune;
 Reînnoirea parcului IT&C (25 de stații de lucru, 10 laptop-uri, 3 videoproiectoare, 3
multifuncționale A4, 1 multifuncțională A3 pentru admitere, 2 imprimante color
pentru acte de studii);
 Dezvoltarea sistemelor de supraveghere video;
 Dezvoltarea sistemului de gestiune prin implementarea etichetelor cu coduri de bare;
 Operaționalizarea unor sisteme informatice necesare (prezența studenților, declarații
de avere și interese, plata cu ora la masterate-doctorate, backup automat servere) .
Serviciul logistic a asigurat în bune condiții activitatea de transport, cazare, hrănire și
echipare a celor 1890 de studenţilor, hranirea, echiparea cadrelor, dar și activitatea de
transport necesar activitaților din instituție.
De remarcat în aceasta privință este că în dormitoarele din Pavilion Nord –
Dormitoare – Corp A fete – a fost înlocuit integral mobilierul de lemn existent, care era
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degradat și uzat moral și au fost instalate paturi metalice suprapuse, cu saltele noi,
dulapuri, mese, scaune. Toate camerele studentilor din Pavilionul Nord au fost dotate cu
galerii și draperii.
Pentru asigurarea activitatilor logistice, Biroul Achiziții a derulat 7 proceduri de achizitie
publică, a gestionat 54 de acorduri cadru fiind semnate 274 de contracte subsecvente și a
efectuat 170 de achiziții directe, pentru care au fost primite, analizate si evaluate un număr de
aproximativ 520 oferte, fiind încheiate 19 de contracte si elaborate 193 de formulare de
comandă.
În anul 2019, a stagnat investiția Pavilion Est – Poligon trageri cu pistolul și
supraetajare poligon trageri, fiind întocmită documentația tehnico-economică pentru
actualizarea devizului general al investiției în conformitate cu prevederile OUG114/2018
privind modificarea salariului minim aplicabil pentru valoarea de manoperă și indicelui INS
pentru perioada mai 2018 – noiembrie 2019. Valoarea rezultată în urma acestei actualizări
legislative devenind de 32.157.676,60 lei inclusiv T.V.A.
În anul 2019, s-au facut progrese la investiția Reabilitare bazin de înot – Academia de
Poliție, Compania Națională de Investiții a avizat investiția în Consiliul Tehnico-Economic
din cadrul MDRAP și a fost demarată procedura de achiziție în vederea contractării serviciilor
de proiectare și execuție, urmând ca în anul curent 2020, să fie demarate lucrările de
consolidare și reabilitare.

8. OBIECTIVE 2020
 Consolidarea parteneriatului dintre Academia de Poliție și instituțiile de
învățământ superior din sistemul militar și civil, din țară și din străinătate;
 Derularea proiectelor de dezvoltare instituțională cu scopul extinderii
parteneriatelor academice și integrarea studentilor în mediul academic;
 Realizarea lucrărilor de reabilitare și îmbunătățire a condițiilor de învățare și
cazare a studenților în vederea alinierii acestora la standarde recunoscute
internațional;
 Perfecționarea continuă a programelor de studii, a fiselor de disciplină, a
metodologiei didactice, precum și organizarea activității de profesionalizare
didactică și de formare continuă în specializările din structura Academiei;
 Implicarea Academiei în comunitate, prin actiuni de responsabilitate socială;
 Finalizarea demersurilor specifice măsurilor necesare îndeplinirii standarelor și
indicatorilor de calitate în vedere mentinerii calificativului deținut de Academiei
în contextul viitoarei vizite de evaluare externă a instuției de către ARACIS.
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