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I. INTRODUCERE
Misiunea didactică și de cercetare științifică a Academiei de Polițiee
precizată în Carta universitară a rămas și pentru anul 2018 aceea de a crea și a transfera
cunoaștere societății prin: formarea inițială, respectiv continuă, la nivel universitar,
potrivit cerințelor beneficiarilor din structurile MAI, respectiv Ministerul Justiției, în
scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii
nevoii de competență, cercetare, dezvoltare și inovare prin creație individuală și
colectivă, precum și valorificarea rezultatelor acestora.

II. OBIECTIVE STRATEGICE
În anul 2018, principalele obiective strategice ale Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” au fost armonizate cu cerinţele incidente învăţământului
universitar şi standardele europene şi naţionale în domeniu, după cum urmează:
1. Formarea de specialiști cu pregătire superioară în diferite domenii ale
cunoașterii cu implicații și inserții în toate specialitățile și
specializările MAI.
2. Dezvoltarea şi afirmarea Academiei de Poliţie ca instituţie universitară
de formare profesională generatoare de cunoaștere adaptată cerinţelor
societăţii, având în vedere că activitatea instituției nu este cuantificată
în cifre prin derularea de fonduri publice;
3. Realizarea unui sistem de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare
integrat, care să genereze capabilităţi şi capacităţi de cercetare
coerente, complementare, competitive şi eficiente.;
4. Amplificarea colaborării interinstituţionale pe plan intern şi
internaţional, în scopul implementării practicilor moderne de formare
iniţială şi continuă;
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5. Menţinerea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii în
educaţie, pentru asigurarea competitivităţii şi performanţei la
standarde naţionale şi internaţionale;
6. 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.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
III.1. Eficientizarea structurală
În anul 2018, obiectivele Serviciului Management Resurse Umane, propuse
în scopul menținerii activității la un nivel superior de eficiență și calitate, au vizat:
- asigurarea aplicării şi respectării normelor metodologice, deontologice şi de
bună practică ce operează în domeniile de responsabilitate;
- eficientizarea folosirii resurselor şi a timpului repartizat activităţilor specifice;
- îmbunătăţirea climatului de muncă în cadrul colectivului, a motivaţiei, a
comunicării şi relaţionării interpersonale şi asigurarea unui feedback;
- corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare iniţială şi
pregătire continuă;
- încadrarea posturilor vacante cu personal, în conformitate cu politica de resurse
umane şi în funcţie de necesităţile fiecărei structuri în parte, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.
În realizarea acestor obiective, activitatea desfăşurată de personalul
Serviciului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale, ale ordinelor şi
instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, precum şi în baza planurilor de muncă
aprobate de conducerea Academiei, în conţinutul cărora au fost prevăzute sarcini
concrete, termene şi responsabilităţi, îndeplinirea acestora fiind urmărită permanent şi
îmbunătăţită constant.

III.2. Gestionarea resurselor umane
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Serviciul Management Resurse Umane a acționat în principal pentru:
A. Selecționarea, recrutarea și încadrarea personalului, prin:
 Elaborarea documentației specifice pentru mutarea personalului M.A.I. în
Academie (16 ofițeri de poliție și 4 agenți de poliție);
 Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de încadrare a posturilor vacante (92 de
posturi scoase la concurs), precum şi de promovare în funcţie a personalului
contractual la aceeaşi poziţie din stat (18 angajați promovați):
- 35 posturi didactice (în semestrul I al anului universitar 2018-2019);
- 16 posturi de conducere, din care 2 au fost ocupate (decan Facultatea de
Jandarmi, șef birou Centrul IFR/ID);
- 3 posturi de ofițer de poliție și 1 post de agent de poliție, cu recrutare în vederea
încadrării directe;
- 37 posturi de personal contractual.
 Coordonarea activității de încheiere și executări in termen a 341 contracte în regim
plata cu ora:
- 51 contracte - pentru cadrele didactice externe cooptate în comisiile de elaborare
a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor în cadrul concursului de admitere
la programul de studii universitare de licenţă - sesiunea 2018;
- 145 contracte şi 35 acte adiţionale - pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor didactice în cadrul programelor de studii universitare de licenţă, de
masterat și postuniversitare;
- 22 contracte - pentru angajarea conducătorilor de doctorat;
- 84 contracte - pentru referenții numiți în cele 28 de comisii de susținere publică
a tezelor de doctorat;
- 4 contracte de furnizare activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de examinare
a participanţilor la cursuri de formare profesională (arhivar).
 Participarea la organizarea şi desfăşurarea a 9 proceduri de alegeri pentru
structurile şi funcţiile de conducere academică la nivelul departamentelor şi al
facultăţilor, precum şi pentru ocuparea locurilor eligibile în Senatul Universitar.

B. Acordarea drepturilor de personal, prin:
 Elaborarea proiectelor de acte administrative de numire în funcție și de modificare
a raporturilor de serviciu pentru personalul din competență - 366, din care:
- 2 dispoziții de detașare;
- 45 dispoziții de împuternicire/prelungire a împuternicirii;
- 2 dispoziții de promovare.
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 Alocarea la plată și încetarea acordării compensaţiei lunare pentru chirie pentru 53
de cadre (48 poliţişti şi 5 militari) şi, respectiv, 4 cadre, în funcţie de solicitările venite
din partea personalului şi aprobate de conducerea Academiei.
 Acordarea sporului de 15% pentru deținerea titlului științific de doctor, aferent
perioadei 1.8.2013 - 31.7.2016 celor 27 de cadre care au câștigat acest drept în instanță.
 Elaborarea actelor administrative de acordare a drepturilor salariale potrivit familiei
ocupaționale Învățământ, pentru 51 de cadre care și-au exercitat dreptul de opțiune
prevăzut de art. 92 din Anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017.
 Desfășurarea concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului
didactic și didactic auxiliar (37 - personal didactic și 6 - personal didactic auxiliar).
C. Perfecționarea pregătirii personalului, prin:
 Organizarea și coordonarea procesului de perfecţionare a pregătirii personalului
prin înmatriculare la cursuri de perfecţionare şi de specializare în cadrul unităţilor de
învăţământ specializate, precum şi prin sprijinirea pregătirii profesionale desfăşurate
la nivelul unităţilor:
- 12 cursanți înmatriculați la cursuri pentru dezvoltarea carierei;
- 21 cadre participante la cursuri/conferințe/vizite de studiu în străinătate.
 Monitorizarea activității de tutelă profesională, desfăşurată în vederea optimizării
integrării socio-profesionale a 7 absolvenți (dintre care 2 - programul de studii cu
frecvență redusă), a 2 ofițeri de poliție proveniți din rândul agenților de poliție,
precum și a 26 cadre cărora le-au fost modificate raporturile de serviciu.

D. Gestiunea resurselor umane, prin:
 Verificarea şi operarea în documentele de evidenţă a dispozițiilor de personal,
precum și centralizarea situaţiilor statistice privind dinamica de personal.
 Întocmirea situaţiei centralizatoare lunare, pe categorii - prevăzut, existent, vacant
- privind încadrarea în statul de organizare, pe corpuri.
 Întocmirea și preschimbarea documentelor de legitimare pentru personalul
Academiei.
 Întocmirea şi prezentarea spre aprobare a lucrărilor privind avansarea în gradul
profesional următor pentru 35 ofiţeri de poliţie, 4 ofiţeri, 20 agenți de poliţie și un
ofițer în retragere.
 Acordarea/redistribuirea sporului de până la 50% din salariul de bază polițiștilor și
cadrelor militare din Academie, cu încadrarea în numărul de indicatori și în procentele
aprobate de conducerea Ministerului.
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 Întocmirea documentației specifice pentru acordarea Semnului onorific „În
Serviciul Patriei” personalului cu o vechime de 15, 20 sau 25 de ani de activitate în
domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
 Monitorizarea activității de evaluare profesională, în perioada 1.10 - 15.11.2018, a
86 ofițeri de poliție și 21 cadre militare de specialitate didactică și didactică auxiliară.
 Întocmirea, completarea şi verificarea și trimiterea spre soluționarea instituțiilor
competente, în termen legal, a 4 dosare de pensionare.
E. Verificarea și cunoașterea personalului, prin:
 Cunoaşterea şi actualizarea cunoașterii personalului în concordanță cu cerinţele
normative şi dinamica de personal, fiind întocmite 10 note de cunoaştere și 61
actualizări.
 Inițierea demersurilor de încheiere a protocolului având ca obiect conectarea
Serviciului Management Resurse Umane la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar
Român (ROCRIS).
F. Monitorizarea stării disciplinare, prin:
 Organizarea și coordonarea a 10 proceduri disciplinare având ca obiect abateri
săvârșite de personalul Academiei, concretizată în elaborarea actelor administrative de
sancționare (mustrare scrisă), respectiv atenționare, a 9 ofițeri de poliție; în același
context, precizăm că în anul 2018, la nivelul instituției s-au înregistrat 2 situații de
punere la dispoziție a polițiștilor împotriva cărora a fost pusă în mișcare acțiunea
penală.
G. Evidența studenților înmatriculați la PSUL, prin:
 Gestionarea dosarele de personal şi actualizarea la zi a evidenţei şi a schimbărilor
intervenite în situaţia acestora pe întreaga perioadă de la înmatriculare până la
absolvire şi repartiţie pentru un număr de aproximativ 1600 de studenţi din cadrul
studiilor de licenţă, învăţământ cu frecvenţă.
 Elaborarea și transmiterea către structurile beneficiare, respectiv Direcţia Generală
Management Resurse Umane - pentru militari, a situației nominale cu absolvenții
promoției 2018, în vederea emiterii actelor administrative de acordare a gradelor
profesionale/militare;
 Luarea măsurilor organizatorice pentru completarea formularului jurământului de
credinţă; pregătirea și expedierea dosarelor la unităţile unde au fost repartizaţi
absolvenţii.
 Desfășurarea activităților specifice necesare bunei desfăşurări a concursului de
admitere - Sesiunea iulie-august 2018:
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- primirea, studierea şi gestionarea dosarelor aparţinând candidaţilor la
programele de studii universitare de licență - învăţământ cu frecvenţă și cu
frecvenţă redusă;
- verificarea şi centralizarea datelor candidaţilor în sistemul informaţional,
întocmirea situaţiilor centralizatoare pe facultăţi, specialităţi, unităţi de recrutare
şi punerea acestora la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere;
- expedierea la unităţile selectoare a dosarelor candidaţilor şi a situaţiei cu
rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor.
 Organizarea şi desfășurarea activităţilor specifice începerii anului universitar
pentru învăţământul cu frecvenţă:
- coordonarea activităţii de completare a angajamentelor încheiate de către
studenţii anului I şi a formularelor jurământului militar;
- primirea de la unităţile selectoare şi verificarea dosarelor pentru candidaţii
admişi;
- comunicarea situaţiei militare a candidaţilor admişi la centrele militare
teritoriale.
H. Asistența psihologică a personalului și studenților, pe următoarele paliere:
- cu ocazia avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuții și misiuni în
condiții de solicitare psihică intensă (41 instructori de ordine publică);
- pentru supravegherea sănătății persoanelor aflate în asistență (409 studenți);
- pentru fundamentarea diagnosticului medical (3 cadre și 3 studenți);
- la apariția unor comportamente dezadaptative (6 studenți).
 Evaluarea psihologică s-a desfășurat computerizat, pe platforma de testare
psihologică CAS++, în limita a 20 de persoane pe serie.
 Totodată, au fost realizate evidențele nominale și statistice și au fost întocmite
documentele de evidență a activității de evaluare psihologică.
 Pe linia asistenţei psihologice profilactice şi a pregătirii psihologice a personalului,
au fost susţinute temele „Factori cognitivi în formarea atitudinilor”, „Comportament
și atitudini” și „Teorii ale schimbării atitudinilor sociale”;
 În calitate de membru al comisiei de analiză a posturilor, psihologul de unitate a
participat la şedinţele organizate pentru întocmirea sau modificarea/completarea
fişelor de post asociate tuturor posturilor existente.
I. Asigurarea standardelor de securitate și sănătate în muncă, prin:
 Desfășurarea activităţilor specifice, bazate în special pe identificarea/evaluarea
riscurilor profesionale, protecţie a sănătăţii personalului unităţii, precum şi informarea
lucrătorilor privind prevenirea evenimentelor negative:
- 25 instructaje introductiv generale pentru personalul nou venit în unitate;
- 624 instructaje introductiv generale pentru studenţii admiși în anul 2018;
- 4 instructaje periodice suplimentare;
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- 5 instructaje de instruire colectivă privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 Au fost întocmite şi aduse la cunoștința personalului „Planul de Prevenire şi
Protecţie privind activitatea de securitate şi sănătate în muncă pe anul 2018” ,
„Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii din
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” „Noţiuni de prim ajutor specifice
activităţii din Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, „Planul de măsuri pentru
prevenirea unor evenimente negative datorate temperaturilor ridicate, în perioada
sezonului estival 2018” şi „Planul de măsuri pentru prevenirea evenimentelor negative
(vânt, viscol, ger, ninsori abundente) cauzate de condiţiile atmosferice specifice
sezonului rece 2018-2019”.
 Au fost efectuate măsurători privind determinarea densităţii şi intensităţii câmpului
electromagnetic existent în spaţiile de lucru din instituţia noastră, în urma cărora a fost
întocmit procesul verbal pentru acordarea sporului de condiții grele de muncă de 10%,
conform Anexei nr. 2 din H.G. nr.1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri
electromagnetice;
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă s-a întrunit trimestrial pentru
analizarea/dezbaterea problemelor stabilite pe ordinea de zi, în conformitate cu
prevederile art. 66 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 Au fost întocmite Fişele de identificare a factorilor de risc profesional, pe posturi
de lucru şi specialităţi şi înaintate Direcţiei medicale a M.A.I., în vederea eliberării
fişelor de aptitudini.
 Evenimentele înregistrate au fost comunicate și s-au întocmit dosarele de cercetare,
care ulterior au fost avizate de către Direcția Generală Management Resurse Umane
ca accidente ușoare.
 Activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă, desfăşurate în perioada
evaluată au vizat, informarea întregului personal asupra potenţialilor factori de risc,
precum şi crearea unui climat de siguranţă pentru desfăşurarea activităţilor specifice
instituţiei noastre.

Factori perturbatori, disfuncționalități.
 Inadvertenţele şi lacunele legislaţiei specifice - au creat dificultăţi în punerea în
practică a noului cadru legislativ, activitățile de management resurse umane
desfășurându-se adeseori sub presiunea timpului.
 Deficitul de personal - a determinat folosirea uneori excesivă a instituţiei
împuternicirii pe funcţiile de conducere.
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 Planificarea, uneori deficitară, a activităţii pentru asigurarea operativă a
înregistrării modificărilor intervenite în situaţia socio-profesională a personalului,
în toate documentele de evidenţă.
 Imposibilitatea actualizării tuturor dosarelor profesionale aflate în custodie,
situaţie generată de volumul mare de lucrări.
 Dificultăţi de natură organizatorică în situaţia scoaterii concomitente la concurs
a unui număr mare de posturi vacante (personal insuficient, indisponibilitatea sălilor
de concurs).

III.3. Utilizarea resurselor financiare
În prezent structura Financiar are in stat 19 posturi şi 16 ocupate, un agent
este în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului (în perioada 2018-2020),
atribuţiile prevăzute în fişele posturilor neocupate fiind distribuite suplimentar
personalului încadrat. Toate posturile de agent prevăzute sunt la nivelul de agent I.
Activitatea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este cuantificată în
cifre prin derularea de fonduri publice, în anul 2018, prin intermediul structurii
Financiar, la nivelul sumei de 60 milioane lei respectiv 13 milioane euro din care 12
milioane euro din subventii si 1 milion euro din venituri proprii.
Bugetul de venituri și cheltuieli gestionat de instituția noastră in anul 2018
a fost in valoare de 60 mil. Lei, iar principalii indicatori economico financiari calculati
reflecta complexitatea problematicii gestionate la nivelul Academiei.

III.4. Asigurarea resurselor logistice
Bilanţul activităţilor desfăşurate de Serviciul Logistic în anul 2018 pune în
evidenţă un deosebit volum de muncă realizat de catre intregul personal pentru
asigurarea suportului logistic destinat, în principal, procesului de învaţământ din
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza„.
Administrarea resurselor logistice este asigurată de către Serviciul logistic,
alcătuit din Biroul Tehnic, Biroul Întreținerea Patrimoniului Imobiliar, Biroul
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Cadastru, Investiții și Supraveghere Tehnică, Biroul Norme de Echipare şi
Hrănire.
În cursul anului 2018, au fost îndeplinite următoarele sarcini şi misiuni
specifice:
- asigurarea nevoilor de transport pentru buna desfăşurare a activităţilor de
învăţământ, precum şi a celorlalte activităţi ordonate (transportul delegaţiilor
participante la sesiunile „Frontex”, cursanţilor de la Colegiul Naţional de Afaceri
Interne, studenţilor la antrenamente şi la parada militară prilejuită de Ziua Naţională a
României, activităţi cultural-artistice şi sportive în diverse localităţi din ţară);
- adoptarea continuuă a măsurilor de optimizare a transporturilor şi utilizarea
raţională a carburanţilor, lubrifianţilor, materialelor şi pieselor de schimb. În anul 2018
s-au parcurs peste 115.954 km în condiţii de deplină siguranţă, fiind înregistrate
următoarele consumuri de carburanţi: 11.270 litri benzină şi 17.884 litri motorină.
Totodată, în anul 2018 au fost achiziţionate bunuri de resortul auto în valoare de
aproximativ 402.000 lei, astfel încât, printr-o exploatare judicioasă a autovehiculelor
s-a reuşit ca programul de învăţământ şi executare a sarcinilor şi misiunilor
încredinţate să se desfăşoare în condiţii optime.
- asigurarea tehnică cu armament, muniţii, materiale explozive, periculoase,
tehnică specială, mijloace de resortul geniu, chimic, ordine publică şi mijloace fotocriminalistice, asigurarea asistenţei tehnice cu ofiţer şi armurier la trageri în poligoane
şi tabere de instrucţie, precum şi organizarea tragerilor în poligonul permanent acoperit
propriu; În anul 2018 s-au făcut peste 164 de distribuţii şi retrageri de muniţii şi
elemente de muniţii; iar cadrele compartimentului au asigurat corespunzător asistenţă
de specialitate în poligoane, neînregistrându-se nici-un incident în acest sens.
- menţinerea în stare de operativitate a armamentului, muniţiilor, tehnicii
speciale şi celorlalte bunuri materiale de resort şi păstrarea şi depozitarea
armamentului, muniţiilor, elementelor de muniţii, pulberilor, explozivilor şi
mijloacelor pirotehnice în deplină securitate şi în perfectă stare tehnică;
- asigurarea menţinerii capacităţii de funcţionare şi a condiţiilor de
rezistenţă, confort şi aspect estetic a construcţiilor şi instalaţiilor aferente celor 99
clădiri de la cele 4 imobile pe care le avem în administrare şi asigurarea spaţiilor cu
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dotările corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (amfiteatre,
clase, laboratoare), precum şi pentru birourile cadrelor didactice, cadrelor militare şi a
tuturor categoriilor de personal angajat;
- asigurarea utilităţilor vitale pentru funcţionarea Academiei (apă potabilă
pentru uz curent, apă caldă, abur tehnologic, căldură pentru încălzirea spaţiilor, energie
electrică).
- asigurarea caloriilor necesare pentru hrana studenţilor s-a realizat în
procent de peste 80% , în condiţiile în care bugetul alocat a fost de aproximativ 70%
din necesar, stabilindu-se meniuri diversificate;
- asigurarea echipării corespunzătoare a promoţiei 2018 şi a studenţilor din
anul I de studiu şi completarea echipamentului pentru studenţii anilor II, III şi IV, unde
a fost cazul;
Biroul Achiziţii este responsabil pentru aplicarea procedurilor de
achiziţionare de bunuri şi servicii, prin contracte încheiate cu agenţi economici, pe
baza fondurilor alocate de către ordonatorul principal de credite, necesare desfăşurării
procesului de învăţământ, iar Compartimentul Achiziţii pentru Proiecte Europene este
responsabil pentru aplicarea procedurilor de achiziţionare de bunuri şi servicii, cu
fonduri derulate prin proiecte europene necesare desfăşurării procesului de învăţământ
din Academie
Pentru perioada de referinţă a prezentei raportări, la nivelul instituţiei, prin
Biroul Achizitii au fost încheiate 56 de acorduri cadru şi 11 contracte prin
derularea a 18 proceduri de achiziţie publică (4 licitații deschise si 14 proceduri
simplificate).

III.5. Armonizarea legislativă
Este prioritar modificarea Hotărârii Guvernului privind organizarea şi
funcţionarea Academiei de Poliţie nr. 294/2007.
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De asemenea se impune elaborarea şi promovarea Hotărârii Guvernului
privind clarificarea situaţiei juridice a terenului aflat în incinta Academiei de Poliţie
şi dat în folosinţa gratuită a Fundaţiei Liceului francez „Anna de Noailles” (act
normativ a cărui elaborare a fost dispusă prin măsurile de la pct. 8 din Decizia Curţii
de Conturi a României nr.1/2015 ca urmare a verificărilor efectuate de acest organ
jurisdicţional de control în anul 2014).
III.6. Prevenirea şi combaterea corupţiei
În vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pentru perioada
2018-2020, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de
evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei
naţionale anticorupţie 2018-2020, la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan
Cuza”, a fost constituit un Grup de lucru condus de Prorectorul Academiei, având un
număr de 16 membrii compus din cadre de conducere şi execuţie, inclusiv Consilierul
pentru integritate, care şi în anul 2018 a monitorizat activitatea ce s-a desfăşurat în
instituţie.
Buletinele informative trimestriale privind activitatea de prevenire şi
combatere a corupţiei şi sinteza activităţilor D.G.A. au fost aduse la cunoştinţa
întregului personal şi prin postarea pe site-ul Academiei, în secţiunea „Public” pentru
a fi studiate.
De asemenea, cu sprijinul unor ofiţeri din partea D.G.A., s-au desfăşurat
doua activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei cu întregul personal şi 5 module
de instruire, în domeniul prevenirii comportamentelor non-etice şi a celor de corupţie
cu întregul efectiv de studenţi, din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza”.
La nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 nu
au fost înregistrate fapte de corupţie.
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
IV.1. STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
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În Academia de Poliţie, studiile universitare de licenţă sunt organizate
conform Legii educaţiei naţionale, învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi
învăţământ la distanţă.
Activităţile de învăţământ desfăşurate în Academie, susţinute constant pe
parcursul anului 2018, de personalul tuturor structurilor Academiei, au ca scop
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
personalităţii membrilor comunităţii universitare în spiritul unei înalte educaţii
ştiinţifice, morale şi civice, corespunzătoare statutului de ofiţer al: Poliţiei Române,
Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Inspectoratului
General pentru Imigrări şi alţi beneficiari.
a) Facultatea de Poliţie asigură pregătirea studenţilor de la specializarea
„Ordine şi Siguranţă Publică” – anii I, II şi III de studiu. La începutul anului universitar
au fost înmatriculaţi 844 de studenţi la învăţământul cu frecvenţă şi 150 de studenţi la
învăţământul cu frecvenţă redusă.
Procesul educaţional este organizat în cadrul Facultăţii de Poliţie pe două
nivele, respectiv, licenţă şi masterat 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 Poliţiei Române şi ofiţer al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Facultatea de Poliţie are următoare structură organizatorică: Decan; 4
Departamente (Departamentul de Poliţie; Departamentul de Ştiinţe Comportamentale;
Departamentul de Criminalistică; Departamentul de Educaţie fizică), Formațiuni
studenți (cu compartimentele Instructori de poliție și Asigurare administrativă) şi
Secretariatul facultăţii.
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În statul de funcţii, la nivelul Facultăţii de Poliţie sunt prevăzute 94 de
poziţii, din care 51 de poziţii sunt didactice, iar în prezent sunt ocupate doar 54, din
care 24 de funcţii didactice, rezultând un grad de ocupare a funcţiilor didactice
universitare de 47% din totalul celor prevăzute.
Facultatea de Poliţie are ca misiune principală formarea iniţială a ofiţerilor
de poliţie şi penitenciare.
Rezultatele obţinute de studenţii facultăţii au fost evidenţiate şi prin bursele
acordate acestora. Astfel, totalul burselor acordate pe semestrul I al anului universitar
2018-2019, la nivelul Facultăţii, este următoarea: 60 de studenţi - burse de merit, 7
studenţi - burse de performanţă sportivă, 2 studenți – bursă artistică.
În ceea ce priveşte componenta sportivă – reprezentarea în competiţiile
sportive, coordonată de către Departamentul de Educație Fizică, anul 2018 a
continuat şirul succeselor obţinute în ultimii ani, subliniind încă o dată valoarea
studenților care practică o ramură sportivă sau alta şi a cadrelor didactice implicate în
pregătirea şi participarea loturilor reprezentative la întrecerile interne sau
internaţionale, organizate la nivel universitar sau la nivelul M.A.I. Rezultate obținute:
total medalii – 42, dintre care 24 de aur, 11 de argint şi 7 de bronz la: Campionate
naţionale universitare; Finale M.A.I. și Alte competiţii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Poliţie s-a
desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
O.M.A.I. nr. 136 din 2012 privind Strategia de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul
M.A.I.
În această perioadă a crescut numărul participanţilor la manifestările
ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de instituţie, M.A.I. şi alte instituţii
similare.
Cadrele didactice ale Departamentului de Poliţie au publicat peste 4
monografii, cursuri univesitare, studii de practică judiciară, caiete de seminarii şi alte
lucrări de specialitate în edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel naţional, multe dintre
acestea fiind apreciate de specialişti din mediul universitar. Cele 10 de articole de
specialitate juridică şi poliţienească elaborate de cadrele didactice din Departamentul
de Poliţie au fost publicate în reviste cotate BDI. În cadrul Departamentului de Poliţie
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au fost coordonate şi editate două reviste de specialitate – Revista de investigare a
criminalităţii şi Journal of Criminal Investigation – indexate în baze de date
internaţionale, care au fost puse la dispoziţia structurilor operative, a studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor.
Membrii Departamentului de Ştiinţe Comportamentale, urmare a
activității de cercetare științifică desfășurată pentru autoperfecționarea și
îmbunătățirea procesului educațional, au publicat două cursuri universitare la edituri
cu prestigiu, recunoscute la nivel național. Un articol de specialitate juridică și
polițienească elaborat de cadrele didactice din Departamentul de Științe
Comportamentale a fost publicat în volumul unei conferințe științifice indexate BDI și
ISI. Membrii Departamentului de Științe Comportamentale au fost implicați în 2
proiecte de cercetare, ai căror beneficiari au fost Administrația Prezidențială, Guvernul
României, Parlamentul României și Institutul Național al Magistraturii. Rezultatele
proiectului intitulat „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice - impact și
contribuția României în domeniu” au fost prezentate la Academia Română,
Reprezentanța Comisiei Europene în România, Radio România Actualități și
Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, Bruxelles,
Belgia. 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.

Membrii

departamentului fac parte, de asemenea, din echipele de redacție a mai multor reviste
de specialitate din Academia de Poliție, indexate BDI.
Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Departamentului de
Criminalistică s-a materializat, pe parcursul anului 2018, prin:
- Editarea vol. I al Enciclopediei Juridice Române (coautor conf.univ.dr. Marin
RUIU).
- Un număr de 6 întâlniri cu studenţii anului II şi III, învăţământ cu frecvenţă,
în cadrul cercului de criminalistică. În cadrul cercului de criminalistică, cadrele
didactice au coordonat aproximativ 120 de referate şi articole, care au fost prezentate
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în cadrul sesiunii de comunicări a studenţilor şi altor conferinţe ori evenimente
ştiinţifice pe parcursul anului 2018.
- coordonarea studenţilor de la grupele de profil Criminalistică, dar şi de la alte
profile, pentru publicarea de articole cu conţinut ştiinţific în reviste indexate BDI – au
fost publicate 9 articole de către studenţi în reviste precum Forum Criminalistic şi
European Journal of Public Order and National Security;
- participarea unui cadru didactic la Conferinţa Internaţională C.S.D.P.
(Bruxelles);
- implicarea conf.univ.dr. Georgică Panfil în cadrul Iniţiativei Europene de
Schimb pentru Tinerii Ofiţeri (Erasmus Militar), a olimpiadei C.S.D.P. şi a proiectului
Şcolii Doctorale Europene în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi
Apărare;
- participarea conf.univ.dr. Georgică Panfil la grupurile de lucru ale unor entităţi
ale Uniunii Europene (Colegiul European de Securitate şi Apărare) şi gestionarea la
nivel instituţional a proiectului Şcolii Doctorale Europene;
- participarea conf.univ.dr. Georgică Panfil, alături de un student al instituţiei,
la Olimpiada CSDP desfăşurată la Veliko-Târnovo, Bulgaria;
- participarea conf.univ.dr. Georgică Panfil la primele două module (Bruxelles,
Viena) ale Cursului de Nivel Înalt organizat de Colegiul European de Securitate şi
Apărare;
- participarea conf.univ.dr. Georgică Panfil la Conferinţa Internaţională în
domeniul CSDP din Bruxelles, Belgia.
Din punct de vedere al dezvoltării de publicaţii ştiinţifice, Departamentul de
Criminalistică a continuat şi continuă să editeze revista Forum Criminalistic, în care
membrii Departamentului de criminalistică, şi nu numai, participă cu publicarea
diferitelor articole. În acest sens o realizare importantă este cotarea revistei în 2 baze
de date internaţionale suplimentare, precum şi, cu aspect de noutate pentru mediul
Academiei de Poliţie, indexarea revistei în sistemul DOI (CrossRef) şi alocarea de
indicatori DOI pentru toate articolele publicate.
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De asemenea, cadrele departamentului au continuat publicarea de articole şi
dezvoltarea revistei European Journal of Public Order and National Security, realizată
în comun cu un partener extern (Asociaţia Europeană pentru Cercetare Ştiinţifică).
În ceea ce priveşte pregătirea de specialitate a cadrelor s-a depus un efort
susţinut în acest an, astfel încât scms. de poliţie Cioacă Cezar şi-a finalizat studiile
doctorale şi a susţinut public teza de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe Sociale
– Drept, specializarea Drept Penal şi criminalistică, la Universitatea din Bucureşti, teză
susţinută în data de 18.10.2018.
În anul 2018, datorită unor impedimente de ordin logistic (lipsa de spaţiu), nu a
putut fi organizată Conferinţa internaţională de criminalistică cu tema „Romanian
Educational System of Forensic Science – 6th Edition”, planificată iniţial a se desfăşura
în perioada 28-29.11.2018.
În cadrul Departamentului de Educaţie Fizică, în anul 2018 componenta
științifică s-a manifestat pe două paliere: coordonarea studenților pentru realizarea
lucrărilor cu care aceștia au participat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
studenţilor desfășurată în luna aprilie – trei cadre didactice s-au implicat, lect. univ. dr.
Naiden Corneliu, lect. univ. dr. Madotto Gabriel și lect. univ. dr. Dobrescu Emilian;
participarea directă a cadrelor departamentului la diferite manifestări ştiinţifice – aici
s-a înregistrat o scădere a numărului de participanți, un singur cadru didactic,
asist.univ.dr. Lăzărescu Sorin, a participat la Conferința Științifică Internațională
organizată la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în luna decembrie,
comparativ cu anul trecut când au participat 5 cadre didactice.
Activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Poliţie s-a materializat
în anul 2018 şi prin organizarea şi desfăşurarea unor workshop-uri, simpozioane
sau seminarii.
În data de 12 ianuarie 2018, Facultatea de Poliţie a organizat cursul „Network
Forensics” împreună cu Poliţia Română – Direcţia de Combatere a Criminalităţii
Organizate şi Bitdefender. Cursul a avut loc în cadrul Centrului Român de Excelenţă
pentru Combaterea Criminalităţii Informatice – CYBEREX. În contextul atacurilor
care se derulează în spaţiul cibernetic, acest curs a avut ca scop investigarea reţelelor
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de calculatoare, în special a celor de tip botnet, în vederea identificării unor măsuri
concrete şi eficiente pentru combaterea criminalităţii informatice.
Cadrele didactice au fost preocupate permanent de cunoaşterea
modificărilor legislative în domeniu, acestea au participat la cursuri de specializare.
Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată pentru
autoperfecţionarea şi îmbunătăţirea procesului educaţional, cadrele didactice au
publicat monografii, cursuri universitare, studii de practică judiciară, caiete de
seminarii şi alte lucrări de specialitate în edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel
naţional, multe dintre acestea fiind apreciate de specialişti din mediul universitar.
Pentru a dezvolta valenţele ştiinţifice ale comunităţii universitare şi a atinge
performanţe ridicate în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, ca urmare a
activităţii didactice şi de cercetare, în cadrul Facultăţii de Poliţie sunt 3 conducători
de doctorat în acest domeniu.
Menţionăm faptul că în perioada analizată cadrele didactice ale facultăţii au
fost invitate în calitate de moderatori şi speakeri la mai multe simpozioane şi conferinţe
naţionale pe teme legate de ordine şi siguranţă publică sau conexe, asigurând şi
formarea profesională continuă în cadrul unor instituţii din sistemul de OPSN sau în
legătură cu acesta.
În cadrul Facultăţi de Poliţie au fost coordonate şi editate 5 reviste - Studii
de securitate publică; Revista de investigare a criminalităţii; Journal of Criminal
Investigation; Revista Forum Criminalistic; European Journal of Public Order and
National Security - indexate în baze de date internaţionale, care au fost puse la
dispoziţia structurilor operative, a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
b) Facultatea de Științe Juridice și Administrative, a fost înființată în
baza Hotărârii Guvernului nr.749/2015. În anul 2016, în urma reorganizării Academiei
de Poliție, departamentul de drept public a fost comasat cu departamentul de
administrație publică. În prezent în structura facultății este următoarea Decan,
Departamentul de drept penal; Departamentul de drept privat; Departamentul de drept
public și administraţie publică; Formațiuni studenți; Secretariat facultate.
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Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are prevăzut în statul de funcţii
un număr de 64 de posturi, dintre care 7 sunt funcţii de conducere, 53 sunt posturi
didactice, iar 4 sunt funcţii de execuție. În prezent sunt încadrate un număr de 24 de
posturi, restul de 27 fiind vacante. Procentual, statul de funcţii este încadrat la un
nivel de peste 45,28%. În anul 2018 nu au fost organizate concursuri pentru posturi
didactice. A fost ocupat numai postul de instructor superior de la formațiuni studenți.
La nivelul Departamentelor sunt ocupate 3 funcţii de director de
departament, 6 posturi de profesor dintr-un total de 15 funcţii, 6 posturi de conferenţiar
dintr-un total de 19 funcţii, 12 posturi de lector dintr-un total de 14 funcţii, 2 posturi
de asistent dintr-un total de 5 funcţii.
În prezent, la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative sunt
înmatriculaţi un număr de 611 studenţi, în cadrul celor 3 programe de studii
universitare de licenţă, (cu precizarea că partea de secretariat pentru studenţii de la
programul „Drept-ID” este asigurată de Centrul ID/IFR), fiind a doua Facultate ca
dimensiune din acest punct de vedere, din cele 6 Facultăţi ale Academiei de Poliţie
.Cu toate acestea, cadrele didactice ale Facultăţii noastre, lucrează în mod direct şi
nemijlocit cu toţi studenţii celorlalte 3 Facultăţi acoperind aproximativ 50% din
numărul de ore prevăzute a fi desfăşurate săptămânal în planurile de învăţământ ale
acestora. Cu toate acestea, cadrele didactice ale acestei facultăţii desfăşoară activităţi
didactice la disciplinele juridice, direct şi nemijlocit, cu toţi studenţii celorlalte trei
facultăţi, acoperind aproximativ 50% din numărul de ore desfăşurate săptămânal, în
planurile de învăţământ.
Din punct de vedere al calităţii pregătirii studenţilor facultăţii, avem în
prezent un număr de 32 studenţi ce beneficiază de bursă de merit, precum şi un număr
de 7 studenţi ce beneficiază de burse de performanţă (științifică, artistică și sportive ).
Avand în vedere că efectivele de studenți ale facultății sunt de 611 de studenți
considerăm că mare parte din studenții excepționali sunt la facultatea noastră. Astfel
32 au obținut burse de merit dintr-un total de 115 de burse acordate la nivelul
Academiei de Poliție, respectiv un procent de 27,82%. De asemenea, bursele de
performanță (științifică, artistică și sportivă) au fost obținute 7 dintr-un total de 22 la
nivelul instituției, respectiv un procent de peste 31,81%.
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Activităţile de cercetarea ştiinţifică s-au desfăşurat în conformitate cu
planurile întocmite în acest scop şi a fost mai bine orientată pe nevoile învăţământului
universitar, crescând numărul cadrelor didactice din facultate participante la
manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de diferite instituţii
universitare.
Începând cu luna noiembrie 2015, Consiliul Facultăţii de Știinţe Juridice şi
Administrative a aprobat Strategia de Cercetare Ştiinţifică pentru 2015-2018
document care vine să completeze şi operaţionalizeze Strategia de Cercetare Ştiinţifică
a Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” în componentele care privesc această facultate.
Elaborarea şi realizarea acestei strategii aduce ca element de noutate chiar scopul şi
viziunea privitoare la locul şi rolul cercetării ştiinţifice în cadrul procesului
educaţional, aceasta având drept scop crearea condiţiilor necesare pentru realizarea
elementelor-cheie privind instituirea în Facultate a unei veritabile culturi
organizaţionale bazate pe educaţie-cercetare-inovare-cunoaştere. Anul 2018 a
constituit un prilej favorabil de a angrena studenţii şi cadrele didactice în sesiunile de
comunicări ştiinţifice.
c) Facultatea de Poliţie de Frontieră pregăteşte ofiţeri pentru principalul
beneficiar, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi pentru Direcţia
Generală de Paşapoarte şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin studii
universitare de licenţă în domeniul „Ordine şi siguranţă publică”.
Procesul de învăţământ şi cercetarea ştiinţifică este organizat şi se
desfăşoară în cadrul a două departamente: Departamentul Poliţie de Frontieră,
Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen şi Departamentul limbi străine.
Activităţile didactice desfășurate la disciplina Legislație Schengen și limbile
străine (engleză, franceză și germană) cu studenții Academiei acoperă în acest moment
necesarul de formare iniţială în domeniu pentru studiile de licenţă al tuturor facultăţilor
din Academie: Facultatea de Poliţie, Poliţie de Frontieră, Drept şi administraţie
publică, Jandarmi, Arhivistică şi Pompieri. Deservind practic toate facultăţile
Academiei, normele cadrelor didactice de la aceste disciplină sunt încărcate la nivelul
maxim stabilit prin Senatul Academiei, de aceea am apelat şi anul acesta universitar la
profesori asociaţi la limba engleză şi franceză.
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Statul de organizare al Facultății Poliție de Frontieră are prevăzute 30 de
poziţii pentru funcţii didactice (încadrate 15), 3 funcții de conducere (1 decan și 2
directori de departament, încadrate cu titulari), 2 funcții pentru Secretariat (încadrate
1) și 3 funcții pentru Formațiunea studenți (încadrate 1), ceea ce reprezintă o încadrare
de 52% pentru funcțiile didactice și 54% pentru totalul funcțiilor.
Pe categorii de grade didactice situația se prezintă astfel:
- Profesor universitar: 5, încadrate 2
- Conferenţiar universitar: 8, încadrate 4
- Lector universitar: 10, încadrate 3
- Asistent universitar: 3, încadrate 2
- Instructor de poliție pr.I: 1, încadrate 1
- Instructor de poliție pr.V: 3, încadrate 3.
În cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră au fost înmatriculaţi în anul
universitar 2018-2019, 209 studenţi (144 băieţi şi 65 fete);
Ca urmare a activitatilor 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, 8 burse de merit şi 1
bursă de performanţă sportivă.
În vederea creşterii actului educaţional, preocupările cadrelor didactice ale
Facultății s-au concentrat pe pregătirea riguroasă a seminariilor, lucrărilor practice și
cursurilor la nivelul tuturor anilor de studii, elaborarea testelor de evaluare semestrială,
a examenelor de an şi a testării lingvistice la absolvire. De asemenea, cercurile
științifice organizate cu studenţii, contribuţia studenţilor la elaborarea Revistei în
limba engleză sau articolelor publicate în Revista Frontiera, pregătirea suplimentară
a studenţilor cu rezultate foarte bune pentru participarea la concursuri pentru obţinerea
certificării demonstrează preocupările constante ale cadrelor noastre didactice pentru
creşterea nivelului de performanţă a studenţilor.
Trebuie de asemenea menţionată pregătirea şi îndrumarea studenţilor pentru
elaborarea articolelor prezentate la Conferinţa anuală a studenţilor, conferință
organizată de Facultatea Poliție de Frontieră. De asemenea, Conferința anuală a
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cadrelor didactice din Academia de Poliție a fost organizată anul acesta , în întregime
de Facultatea Poliție de Frontieră.
Nu în ultimul rând, trebuie apreciat efortul cadrelor didactice care au
calitatea de îndrumători ai grupelor de studenţi, ceea ce subliniază aportul pe care
acestea îl aduc şi educaţiei studenţilor, nu numai activităţii de învăţământ
d) 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.).
Structura organizatorică a Facultăţii de Jandarmi este formată din: Decan,
Departamentul de Jandarmi şi Departamentul de Pregătire Militară, Formaţiuni
studenţi - instructori de poliţie şi Secretariatul facultăţii. Din totalul celor 30 de funcţii
prevăzute în statul de organizare al facultăţii, în prezent sunt încadrate 13 funcţii
procentajul funcţiilor încadrate fiind de 43,3 %.
La începutul anului universitar, în Facultatea de Jandarmi au fost
înmatriculaţi 170 de studenţi jandarmi, din anii I, II şi III, la programul de studii
universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, specializarea „ordine şi siguranţă
publică”, astfel: 50 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; 70 studenţi în
anul III de studiu la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Jandarmi s-a
desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi
O.M.A.I. nr. 136 din 2012 privind Strategia de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul
M.A.I., în scopul utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea
de noi produse, tehnologii şi servicii în domeniile de interes ale M.A.I. şi Academiei,
furnizării de materiale didactice de un înalt nivel calitativ studenţilor şi îmbunătăţirii
actului didactic-formativ.
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Cercetarea ştiinţifică, la nivelul cadrelor didactice, s-a materializat prin:
participarea tuturor cadrelor didactice din facultate la organizarea şi desfăşurarea
Simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi perspective” Ediţia a-VIIIa, în ziua de 30.03.2018, precum şi la editarea volumului simpozionului; în perioada
07-08.12.2018, cadrele didactice au participat la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
– „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică” – ediţia a VII-a, publicând
articole în volumul manifestării; publicarea unor articole de către cadrele facultăţii în
reviste şi alte publicaţii de specialitate; îndrumarea şi coordonarea de către personalul
didactic al facultăţii a studenţilor pentru participarea cu articole şi studii de cercetare
la simpozioane ştiinţifice.
Activitatea de îndrumare a reprezentat o prioritate şi a vizat în principal
consolidarea comunicării cu studenţii, formarea şi dezvoltarea unor relaţii principiale
precum şi întărirea coeziunii colectivelor de studenţi.
Facultatea de Jandarmi a coordonat numeroase activități, precum:
- ZIUA PORŢILOR DESCHISE 28.05.2018
Cu ocazia organizării şi desfăşurării Zilei Porţilor Deschise în Academia de
Poliţie, în ziua de 28.05.2018, studenţii jandarmi au pregătit şi prezentat un stand de
armament şi mijloace de antrenament, protecţie şi intervenţie folosite în procesul de
formare iniţială (20 studenţi anul II jandarmi) şi au participat la prezentarea unor
exerciţii demonstrative sportive, activităţi deosebit de apreciate de către vizitatori.
Tot cu această ocazie, un număr de 10 studenţi jandarmi au participat la acest
eveniment pentru asigurarea măsurilor organizatorice specifice de însoţire a
participanţilor vizitatori.
- ACŢIUNI UMANITARE
- Donează Sânge - Salvează O Viaţă !
Un număr de 141 de studenți (67 în 2016) au donat sânge în acţiunea de
recoltare de sânge ,,Donează sânge - salvează o viaţă!” a Institutului Național de
Hematologie Transfuzională, prin Centrul de transfuzie Sanguină București,
desfăşurată în incinta academiei de poliţie în perioadele 30.10-03.11.2017 (81 de
studenţi), respectiv 19 – 23.03.2018.
- Realizarea arhivei electronice a Revistei de investigare a criminalităţii: stud.cap Florea Răzvan Andrei.
- Un număr de 9 studenţi voluntari din cadrul Facultăţii de Jandarmi anii
I şi II (din 31 pe Academie) au participat în perioada 31.05 – 02.06.2018 la Forumul
Sportului Românesc, workshop desfăşurat la Palatul Parlamentului de Institutul
Sportiv Român din Bucureşti la dezbaterea publică interactivă cu scopul definirii
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rolului şi locului României în contextul sportului mondial la 100 de ani de la
Marea Unire Naţională, cu invitaţi din peste 50 de ţări, sportivi sau oficiali
sportivi.
e) Facultatea de Pompieri asigură pregătirea studenţilor specialitatea
pompieri, în domeniul de licenţă ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru
construcţii – pompieri.
Programele de studii desfăşurate la nivelul facultăţii sunt elaborate şi
definite în funcţie de Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi de
cerinţele beneficiarului – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.)
Având în vedere faptul că Facultatea de Pompieri pregăteşte ofiţeri pentru
managementul situaţiilor de urgenţă, care sunt încadraţi în totalitate în unităţile şi
subunităţile subordonate I.G.S.U., misiunea şi obiectivele facultăţii sunt clare,
distincte şi unice în România.
Disciplinele din planurile de învăţământ aprobate şi conţinutul acestora
corespund domeniului fundamental ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă Ingineria
instalaţiilor, programul de studii universitar de licenţă Instalaţii pentru construcţii –
pompieri.
În plan intern, Facultatea de Pompieri se individualizează distinct, iar la
nivel European, facultatea este membră a Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor
de Pompieri / European Fire Service Colleges Association – EFSCA din anul 2007.
Având în vedere dinamica situaţiei operative interne, regionale,
internaţionale şi complexitatea misiunilor ce revin personalului profesionalizat din
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, este necesar ca pregătirea studenţilor
specializarea pompieri să corespundă specificului misiunilor structurilor operative ale
I.G.S.U. pentru ca aceste misiuni să fie îndeplinite operativ, eficient şi cu respectarea
prevederilor legale. În acest sens, misiunile pompierilor profesionişti implică
pregătirea foarte bună a efectivelor inclusiv a studenţilor pompieri, care trebuie să se
fie permanent animaţi de dorinţa identificării cu calităţi precum: cunoştinţe şi
deprinderi de specialitate complete, organism sănătos, o disciplină a muncii
performantă.
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Pentru seriozitatea cu care studenţii Facultăţii de Pompieri tratează
activităţile prevăzute în program, au fost acordate un număr de 209 recompense,
acestea vizând în principal înaintarea în grad (127), acordarea de permisii de merit
(47), expunerea fotografiei la panoul de onoare al batalionului (22), acordarea de burse
de merit (13) şi premii în obiecte (studenți participanți la competițiile culturale și
sportive).
În vederea perfecţionării activităţilor de învăţământ, educaţie a studenţilor
şi de cercetare ştiinţifică, în cadrul facultăţii s-au elaborat şi implementat strategii care
susţin conexiunea dintre educaţie şi cercetare, facilitează cercetarea şi stabilesc ariile
prioritare de cercetare, strategia de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii asigurând
un echilibru între cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicată.
Facultatea de Pompieri promovează strategii ce susţin conexiunea dintre
educaţie şi cercetare, facilitează cercetarea şi stabilesc ariile prioritare de cercetare.
Strategia de cercetare a facultăţii asigură un echilibru între cercetarea fundamentală şi
cea aplicată.
La nivelul Facultăţii de Pompieri, cercetarea ştiinţifică a înregistrat un trend
favorabil

în

decursul

ultimilor

ani,

atât

ca

număr

de

teme

propuse,

contracte/granturi/teme de cercetare, cât şi ca fonduri obţinute din cercetare.
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe două direcţii: a) în cadrul facultăţii, individual
sau în echipă pe domenii ştiinţifice sau interdisciplinar, în departament sau centre de
cercetare; b) în cooperare cu alte instituţii sau operatori economici.
Activitatea didactică este dublată de o activitate intensă de cercetare, care se
desfăşoară pe centre tematice, în colective de sine stătătoare şi în cadrul catedrelor. În
ceea ce priveşte competitivitatea şi valorificarea rezultatelor, programarea cercetării
ţine cont de şi se realizează în conformitate cu cadrul naţional. Programarea cercetării,
precum şi realizarea acesteia sunt raportate la cadrul european şi global, iar în acest
sens cercetarea ştiinţifică abordează latura fundamentală, dar şi latura aplicativă,
cercetarea în latura fundamentală bazându-se pe o amplă documentare teoretică, cu
scopul dobândirii de cunoştinţe noi cu privire la fenomene sau procese, iar în cea
aplicativă, scopul fiind acela de cunoaştere a realităţii economice în domeniile de
interes ale facultăţii. De asemenea, cadrele didactice au obligativitatea antrenării
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studenţilor în activitatea de cercetare. Valorificarea cercetării ştiinţifice s-a realizat şi
se realizează, în principal, prin publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale precum
şi prin participări la simpozioane şi sesiuni.
În ceea ce priveşte finanţarea cercetării ştiinţifice, aceasta dispune de resurse
financiare, logistice şi umane suficiente pentru a se realiza obiectivele propuse.
Resursele financiare sunt constituite prin finanţare de la Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin programele CEEX şi CNCSIS, din programe
internaţionale: Programe Leonardo da Vinci, Erasmus şi din contractele de
sponsorizare a diverşilor agenţi economici.
Baza materială arondată activităţii de cercetare este constituită din:
laboratoarele şi echipamentele de cercetare, centrele de cercetare, biblioteci, precum
şi alte spaţii ale Academiei care, prin natura lor, permit desfăşurarea acestei activităţi,
cu respectarea normativelor legale în vigoare. Resursele umane ale activităţii de
cercetare sunt cadrele didactice, studenţii, masteranzii şi doctoranzii.
În anul 2018, studenţii Facultăţii de Pompieri au efectuat două stagii de
practică, în conformitate cu Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor,
completată cu Legea nr. 9 / 2015; Instrucţiunile Ministerului de Interne nr.S/392/1994
privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru studenţii Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi elevii şcolilor militare de subofiţeri ale Ministerului
de Interne, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 140 din 2016 privind
activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, precum şi a
planurilor de învăţământ avizate de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării
Științifice şi aprobate de Ministerul Afacerilor Interne.
Pe parcursul acestor stagii de practică desfăşurate în structurile operative ale
I.G.S.U., studenţii pompieri au dat dovadă de seriozitate, implicare activă,
responsabilitate, discernământ şi dorinţă de perfecţionare în profesia aleasă,
îndeplinind obiectivele prevăzute în documentele de practică.
În perioada 07-11.05.2018, în urma aprobării Secretarului de Stat în M.A.I.,
Șeful D.S.U., Dl. Dr. Raed ARAFAT și cu sprijinul acordat de Inspectorul General al
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Dl. General de Brigadă Dan-Paul
IAMANDI și Inspectorului Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea”
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al Județului Mureș, Dl. Lt.col. Călin Ioan HANDREA, la Facultatea de Pompieri s-a
desfășurat un modul de antrenament cu studenții facultății utilizând realitatea virtuală
XVR, 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 Medială de Urgență
din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș formată din domnii: Mr. Claudiu
RUS (ISU „Horea” al Județului Mureș), Cpt. Cristian LAZĂR (ISU „Horea” al
Județului Mureș), Narcis Aurel MOLDOVAN (SMURD Mureș) și Iancu AVRAM
(Specialist IT din cadrul Centrului Național de Formare). La acest modul de
antrenament, din partea I.G.S.U. a participat dl slt.ing. Alexandru-Ionuț
CONSTANTIN – ofițer specialist în cadrul Direcției de Pregătire pentru Intervenție și
Reziliența Comunităților, fiind desemnat de Inspectorul General al I.G.S.U.

f) Facultatea de Arhivistică şi-a formulat misiunea şi obiectivele în
concordanţă cu un set de valori de referinţă şi, prin specificul acesteia, s-a
individualizat în învăţământul superior, fiind unică în România prin specializarea şi
competenţele oferite. Facultatea este o instituţie autonomă care produce şi transmite
cunoaşterea în concordanţă cu valorile libertăţii academice şi ale integrităţii etice,
respectând totodată standardele în materie de învăţământ stabilite de Ministerul
Afacerilor Interne.
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 atât în domeniul
arhivisticii, cât şi în cel al cercetării izvoarelor istorice.
La nivelul Facultăţii de Arhivistică se organizează şi se desfăşoară
următoarele programe de studiu, toate în domeniul fundamental „Ştiinţe umaniste şi
arte”, domeniul „Istorie”, specializarea „Arhivistică”, astfel:
- un program de studii universitare de licenţă cu durata 3 ani, (180 ECTS),
acreditat de A.R.A.C.I.S. în luna mai 2015 care are cifra maximă de şcolarizare 35
studenţi;
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- un program de studii universitare de masterat profesional, cu durata 2 ani
(120 ECTS), intitulat Arhivistică contemporană, acreditat de A.R.A.C.I.S. în anul
2008 cu cifra maximă de şcolarizare 20.
Din totalul celor 19 posturi prevăzute în statul de funcţii al Departamentului
Arhivistică – Istorie din cadrul facultăţii, 6 posturi sunt încadrate cu cadre didactice
titulare (31,57% nivel de ocupare față de 37% în 2017), conform standardelor
A.R.A.C.I.S.
La Școala Națională de Perfecționare Arhivistică “Profesor Aurelian
Sacerdoțeanu” există 4 poziții în stat, din care 3 de expert-consultant (2 ocupate de
titulari, în prezent în concediu de creștere copil, una vacantă) și una de expert gr. II-I
(vacantă)
Secretariatul are 2 poziții (secretar studii superioare și secretar studii medii),
una vacantă, cealaltă ocupată cu titular pe post, iar Biblioteca este prevăzută cu un post
de bibliotecar cu studii medii
La examenul de admitere s-au înscris 14 de candidaţi, 14 participând efectiv
pe 25 de locuri (20 bugetate, din care 3 minoritati şi 5 cu taxă).
Organizarea evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri :
- 29 martie 2018, masa rotundă cu tema: „Unirea Basarabiei cu România –
„atunci” și „acum” la care au participat istorici, cercetători, arhivişti, cadre didactice
şi studenţi ai facultăților din cadrul Academiei de Poliţie. Cu acest prilej au ținut
prelegeri prof. univ. dr. Sergiu Musteață (Chișinău), dr. Dorin Cimpoeșu, prof. univ.
dr. Petre Otu, dr. Doru Liciu, dr. Bianca Beatris Pîrvulescu, dr. Cristina Țineghe, dr.
Florin Șinca, dr. George Damian, conf. univ. dr. Rodica Ursu Naniu și Gheorghe
Erizanu (Chișinău). A fost vernisată expoziția foto-documentară dedicată Centenarului
Marii Uniri, organizată de Eurodidactica în parteneriat cu Arhivele Naționale ale
României.
- 16 noiembrie 2018, Conferința științifice internaționale „Bucovina,
Transilvania, Banatul, Crişana, Sătmarul şi Maramureşul-100 de ani de la Unirea
cu România” care a reunit 28 de participanți cu comunicări provenind de la institute
de cercetare științifică aparținând Academiei Române, Academia Oamenilor de Știință
din România, din universitățile București, Suceava, Universitatea ecologică, directori
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ai Arhivelor Naționale Istorice Centrale și județene, reprezentanți ai Arhivelor Militare
Române etc. Manifestarea a fost însoțită de vernisarea unei expoziții fotodocumentare
în holul central al clădirii Rectoratului și de proiecția unui film, ambele dedicate Marii
Uniri.
Activitatea de cercetare ştiinţifică este realizată atât de către profesorii
facultăţii cât şi de către studenţi. Dintre cei 7 membri ai departamentului, toţi au titlul
ştiinţific de doctor. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în
Facultatea de Arhivistică s-au materializat prin lucrări de specialitate, studii şi articole
publicate in periodicele de profil, enumerate în lista anexată. Obiectivele prioritare
sunt de regulă fixate prin Planul de cercetare ştiinţifică, elaborat pe fiecare an
universitar. Preluând însă direcţiile stabilite pe termen mediu şi lung, aceste obiective
sunt: Publicarea de cărţi, monografii, teze de doctorat, tratate etc. la edituri recunoscute
pe plan naţional şi internaţional, clasificate în categoriile A şi B ale CNCS şi indexate
în baze de date internaţionale; publicarea de studii, articole în reviste de specialitate şi
în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale şi iniţierea şi derularea unor
proiecte de cercetare finanţate de autorităţi naţionale şi/sau internaţionale care să
implice cadrele didactice ale facultăţii prin promovarea unor tematici cu caracter
interdisciplinar; urmărirea permanentă a posibilităţilor de colaborare şi participare în
reţele naţionale şi internaţionale, precum şi a surselor de finanţare a cercetării, pe plan
intern şi internaţional în vederea realizării de parteneriate cu universităţi de prestigiu
din ţară şi străinătate şi participării cadrelor didactice la activităţi de cercetare sau
manifestări ştiinţifice de profil; atragerea unor specialişti reputaţi care să susţină
prelegeri/workshop-uri etc.; activități de coordonare de lucrări de licență şi disertaţie;
activităţi de documentare în vederea elaborării de lucrări ştiinţifice sau vizând
dezvoltarea curriculei prin implementarea unor noi cursuri. În anul 2018, aceste
obiective au fost atinse.
Activitatea de cercetare științifică desfășurată de studenții facultății își găsește
reflectarea în următoarele activități:
- Conferința științifică anuală a studenților cu tema Cunoașterea istorică și
cercetarea documentelor de arhivă - 26 aprilie 2018 – 5 comunicări susținute de 4
studente de anul III și 1 de anul I.
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Cercurile științifice studențești :
-Istorie – nu există documente care să ateste modul de desfășurare a acestora.
-Arhivistică – desfășurate potrivit următorului calendar :
-18.04.2018 (alegerea secretarului consiliului cercului; propuneri teme dezbatere;
efectuarea unor vizite documentare la organizaţii deţinătoare de arhivă; excluderea
absolvenţilor din cercul de arhivistică studenţesc)
-09.05.2018 ( vizită informare la arhiva audio-vizuală a Televiziunii Române)
-23.05.2018 (vizită informare la arhiva Camerei Deputaţilor)
-08.11.2018 (dezbaterea temelor : Arhivistul în România. Formare, competenţe şi
integrare profesională; Formarea arhivistului în Germania)
Reamintim faptul că Facultatea de Arhivistică este membru asociat, fără
taxă, al ICARUS – International Centre for Archival Research taxă) şi membru (cu
taxă) al International Council on Archives (ICA), fiind afiliată la secţiunea Instituţii
de învăţământ.
Continuând programul ERASMUS iniţiat în anul 2009, Facultatea de
Arhivistică a fost gazda mobilitătii de predare a profesorului David Tomicek de la
Facultatea de Filozofie, Departamentul de Istorie şi Ştiinte Auxiliare al Universităţii
„Jan Evangelista Purkyne” din Usti nad Labem (Cehia).
La aceeași universitate 3 studenţi de la Facultatea de Arhivistică au efectuat
mobilităţi de studiu.
g) Centrul de 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-seîn cooperare cu Facultăţile Academiei
organizatoare de programe de studii
În acest moment în cadrul Centrului funcţionează:
- programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi siguranţă publică”, forma
de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă” se adresează agenţilor de

31

poliţie/subofiţerilor din cadru Ministerului Afacerilor Interne care doresc să devină
ofiţeri.
- programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de organizare
“învăţământ la distanţă” se adresează ofiţerilor din cadru Ministerului Afacerilor
Interne care au absolvit alte programe de studii universitare de licenţă şi care doresc
să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei licenţe în studii juridice,
specializarea “drept”.
g1) Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de
pregătire ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire cu
studenţii, pentru desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile practice asistate
obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, constând în seminarii, laboratoare,
lucrări practice, proiecte şi alte activităţi desfăşurate faţă în faţă în cadrul Academiei,
precum şi utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învăţământului la
distanţă – Platforma e-Learning.
g2) Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale
căror componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ
informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare –
Platforma e-Learning, precum şi desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile
asistate practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, activităţi desfăşurate
faţă în faţă în cadrul Academiei.
În statul de funcţii la nivelul Centrului sunt prevăzute 7 poziţii, din care: 4 ofiţeri
de poliţie, 2 subofiţeri şi 1 personal contractual, în acest moment fiind ocupate 3 poziţii
(2 ofiţeri și 1personal contractual), din care – dată fiind situația doamnei Măcărescu
Ana (concediu creștere copil), doar două persoane își desfășoară efectiv activitatea.
În cadrul Centrului de Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă,
la începutul anului universitar 2018-2019, au fost înmatriculaţi:
-150 de studenţi la programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi
siguranţă publică”, forma de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă”, sub
coordonarea Facultăţii de Poliţie;
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- 111 studenţi la programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de
organizare “învăţământ la distanţă”, sub coordonarea Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi
Administrative.
Având în vedere faptul că Centrul răspunde și de gestionarea stagiilor de
practică ale studenților, în acest sens s-au întocmit documentațiile pentru stagiile de
practică din februarie-martie 2018 și iulie 2018. Din cauza limitărilor de resursă umană
disponibilă la nivelul structurii noastre, este necesară o întocmire din timp a
documentelor pentru practica de vară (cel târziu la mijlocul semestrului II, având în
vedere multitudinea de activități care se vor suprapune pe final de semestru).
Activităţile realizate la nivelul Centrului s-au materializat prin elaborarea şi
actualizarea, în cooperare cu Facultăţile Academiei (organizatoare de programe de
studii), a cursurilor, programelor analitice şi a calendarelor pentru discipline de
specialitate şi cele juridice prevăzute în Planurile de Învăţământ. Programele analitice
sunt întocmite identic cu cele de la învăţământul cu frecvenţă, după o temeinică
documentare şi discutate cu beneficiarii şi au drept bază ultimele modificări şi
completări aduse legislaţiei în domeniul respectiv.

IV.2. STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

Pe parcursul anului 2018, la nivelul structurilor de conducere a Academiei
şi facultăţilor s-au efectuat analize complexe ale tuturor programelor de master în
scopul identificării rentabilităţii acestora, urmărindu-se statutul juridic al acestora,
actualizarea planurilor de învăţământ în acord cu nevoile structurilor operative,
respectarea reglementărilor A.R.A.C.I.S., având ca scop creşterea nivelului de
atractivitate în cadrul acestora de către personalul structurilor din M.A.I şi din alte
instituţii.
În Academia de Poliţie, în anul 2018 au funcţionat şi continuă să
funcţioneze, ca urmare a acreditării primite de la M.E.N.C.S, un număr de 17 programe
de masterat profesional, din care: 6 masterate la Facultatea de Poliţie, 7 masterate la
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 1 masterat la Facultatea de Poliţie de
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Frontieră, 1 masterat la Facultatea de Pompieri şi 1 masterat la Facultatea de
Arhivistică, 1 masterat la Departamentul de Studii Doctorale.
În cadrul Facultăţii de Poliţie în sesiunea de admitere septembrie 2018, sa organizat concurs de admitere la 6 programe de studii universitare de masterat în
domeniul „Ordine publică și siguranță națională”, după cum urmează:
1. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională (120
credite - 4 semestre);
2. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale (120 credite - 4
semestre);
3. Managementul activităţilor informative (120 credite - 4 semestre);
4. Managementul investigării fraudelor (120 credite - 4 semestre) ;
5. Poliţie judiciară (120 credite - 4 semestre);
6. Comunicare socială proactivă a poliţiei (120 credite - 4 semestre).
Sesiunile examenelor de admitere din septembrie 2018 s-a finalizat prin
înmatricularea unui număr de 214. În prezent la nivelul programelor de studii de
masterat, pe ambii ani de studiu sunt un număr total de 461 de studenţi masteranzi.
La nivelul Facultatății de Ştiinţe Juridice şi Administrative se derulează
în momentul de faţă un număr de 7 programe de studii universitare de masterat (Științe
penale,Cercetări criminalistice aplicate, Drept Administrativ, Dreptul Afacerilor,
Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică,
Managementul pregătirii operaționale de jandarmi, Relaţii şi organizaţii internaţionale
în dreptul contemporan). Sunt înmatriculați 449 de studenți masteranzi (cu 19 mai mult
decât anul trecut), 184 în anul I și 265 în anul II. Pe locuri cu bugetare de la MAI sunt
65 de masteranzi, cu 16 mai puțin decât anul trecut, aspect care face mult mai eficiente
programele cu taxă.Cele 4 programe de studii aflate în derulare, se derulează în cadrul
facultăţii în două formate, 3 dintre acestea având durata de 4 semestre şi unul –
Programul de Drept Penal – având durata de 3 semestre.
La Facultatea de Poliţie de Frontieră, în anul 2018 s-a desfăşurat
masteratul Managementul operaţional la frontiera externă Schengen, cu durata de 2
ani (120 CST), care funcţionează şi se va desfăşura şi pe parcursul anului 2018, în baza
prevederilor O.U.G. nr. 75/2005 aprobată prin Legea 87/2006, a Metodologiei de
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evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a
A.R.A.C.I.S. aprobată prin H.G. 1418 / 2006, Raportului de validare a Consiliului
A.R.A.C.I.S. din 17.03.2011 şi a Regulamentului privind organizarea cursurilor de
masterat în Academia de Poliţie aprobat de Senatul Academiei.
Acest program de masterat respectă prevederile Filosofiei Educaţionale de
la Bologna, adaptate domeniului Educaţiei şi Instruirii Vocaţionale, conform
Declaraţiei de la Copenhaga a miniştrilor europeni ai educaţiei şi a Comisiei Europene,
în spiritul Concepţiei de formare a personalului M.A.I. în domeniul Schengen, a
standardelor Curriculum-ului Comun elaborat de Agenţia Europeană pentru
Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe (Frontex) referitor la
pregătirea continuă a poliţiştilor de frontieră din Europa.
Masteratul funcționează pe două serii: 2017-2019 (45 studenți cursanți în
prezent) și 2018-2020 (44 de stundeți admiși). Din seria 2016-2018 avem 31 de
absolvenți și din seria 2017-2019 avem 2 exmatriculați
La Facultatea de Pompieri, pe parcursul anului s-au desfăşurat cursurile la
masteratul „Managementul situaţiilor de urgenţă” seriile 2016-2018 şi 2017-2019, în
conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de
studii universitare de masterat în Academia de Poliție.
În luna februarie 2018 au susţinut lucrările de disertaţie un număr de 45
masteranzi ai cursului de masterat Managementul situaţiilor de urgenţă, din 52 de
masteranzi care au parcurs programul de studii universitare de masterat finalizând
studiile un număr de 45 de masteranzi din seria 2016-2018. Un număr de 7 masteranzi
nu s-au prezentat pentru susținerea lucrării de disertație.
De asemenea în această sesiune au susținut lucrarea de finalizare a studiilor de
masterat doi masteranzi din seriile anterioare, care astfel au absolvit cursul.
În luna septembrie 2018 s-a organizat concursul de admitere la masteratul
„Managementul situaţiilor de urgenţă” și ”Ingineria securității la incendiu” pentru
seria 2018-2020, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar
2018-2019, numărul de locuri scoase la concurs a fost de 50, dintre care 5 bugetate și
45 cu taxă.
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În urma susținerii examenului de admitere au fost înmatriculaţi 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.
La Facultatea de Arhivistică, au absolvit 20 studenţi masteranzi ai seriei
2017-2018, de la programul de studii de masterat Arhivistică contemporană.
În urma exmatriculării unui masterand (Cruceru) în semestrul al II-lea al
anului universitar 2017-2018, pe motiv de neplată și neprezentare la activitățile
prevăzute prin planul de învățământ, și a retragerii unei masterande din motive
personale (Bercaru) la sfârsitul anului universitar s-au înscris la examenul de disertație
20 de absolvenți, toți promovând examenul.
La Departamentul de Studii Doctorale se desfășoară programul de
masterat „Cercetări fundamentale în domeniul Ordinii Publice și Siguranței Naționale.
În cursul lunii septembrie a anului 2018 nu a avut loc examenul de admitere la acest
program. De menționat că acest masterat este acreditat în domeniul OPSN de către
ARACIS și se desfășoară începând cu anul universitar 2014-2015.
La programele de studii de masterat profesional desfăşurate în Academia de
Poliţie în anul 2018, locurile bugetate au fost alocate exclusiv personalului M.A.I., în
baza aprobării prealabile a conducerii structurilor din care studenţii masteranzi admişi
provin, iar pentru locurile nebugetate, Senatul Academiei a decis ca taxele să rămână
la un nivel accesibil, cel mai mic din sistemul naţional de învăţământ superior.
De menţionat este faptul că, la iniţiativa conducerii şi facultăţilor Academiei
care desfăşoară programe de masterat, structurile operative ale M.A.I. au formulat şi
înaintat la Academie propunerile pentru temele de disertaţie ale studenţilor masteranzi,
adaptate la specificul situaţiei operative şi la necesarul de cercetare din cadrul fiecărei
specializari, teme care au fost repartizate masteranzilor de către cadrele didactice
coordonatori, la începutul cursurilor, respectând specificul locului de muncă al
fiecăruia, acestea fiind incluse în programele de cercetare.
În concluzie, conţinutul academic, ştiinţific şi de actualitate al disciplinelor
şi programelor de studii masterat desfăşurate în Academie, calitatea actului didactic,
înalta ţinută ştiinţifică a cadrelor didactice, alegerea celor mai eficiente modalităţi şi
metode de predare – învăţare, organizarea şi desfăşurarea programelor de studii de
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masterat şi participarea interactivă a studenţilor la activităţile masteratelor şi la
activităţile de cercetare ştiinţifică, sunt cei mai importanţi factori care pot duce la
eficientizarea pregătirii studiilor de masterat.

IV.3. STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Cel de-al treilea palier didactic al studiilor universitare din Academia de
Poliţie este reprezentat de cel al studiilor universitare de doctorat.
La nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2018 au
funcţionat şi funcţionează şi în prezent două Şcoli doctorale: „Ordine publică şi
siguranţă naţională”, unde îşi desfăşoară activitatea 16 conducători de doctorat, şi
„Drept” – 6 conducători de doctorat.
În perioada analizată au fost susţinute public 27 de teze de doctorat (23
„OPSN” şi 4 „Drept”), fiind confirmaţi de către C.N.A.T.D.C.U. pe parcursul aceluiaşi
an 31 doctoranzi (27 „OPSN” şi 4 „Drept”).
La 1 octombrie 2018 în evidenţele sunt 197 de studenți doctoranzi, dintre
care 134 în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi 63 în domeniul Drept,
iar la nivelul aceluiași an au fost exmatriculați 25 de studenți doctoranzi după cum
urmează: 22 de doctoranzi în domeniul OPSN și 3 în domeniul Drept.
În data de 14 iunie 2018, a avut loc ediția a VII-a, cu titlul „Noi provocări la
adresa securității interne în Uniunea Europeană”, la care au participat și susținut
articole un număr de 76 de studenți doctoranzi, atât din domeniul Drept, cât și din
domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională.
A fost editat pe suport CD volumul conferinței, în care au fost publicate 110
articole, dintre care 23 de articole ale studenților doctoranzi în domeniul Drept și 87
articole ale studenților doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă
naţională.
De asemenea, în data de 23 aprilie 2018, a fost semnat contractul de achiziție
a abonamentului la serviciul electronic antiplagiat, cu valabilitate de 1 an de zile.
În cadrul acestui program de verificare electronică sunt analizate toate tezele de
doctorat care urmează a fi susținute public, raportul generat (care conține coeficienții
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de similitudine) constituind un document obligatoriu din dosarul studentului doctorand
pentru introducerea pe platforma REI a MEN.
Având în vedere dispoziția Rectorului Academiei de Poliție și Hotărârea
Consiliului de Administrație nr. 40/2018, prin care s-a aprobat cu unanimitate de
voturi 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
până în prezent, în luna noiembrie s-a procedat la această verificare.
Prin aceeași hotărâre sus menționată, s-a aprobat cu unanimitate de voturi
propunerea de sesizare a Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Poliție, cu privire
la modul cum au fost respectate standardele de etică profesională la elaborarea tezelor
de doctorat, în cazul în care se va constata depășirea pragurilor de alertă de 30%
pentru coeficientul 1 de similitudini, respectiv 10%

pentru coeficientul 2 de

similitudini.
Dintre tezele care au fost găsite în format word, au fost supuse verificării un
număr de 149 de teze de doctorat.
Pentru un număr de 94 de teze verificate, coeficienții de similitudini se
încadrează în limitele pragurilor de alertă indicate în hotărârea Consiliului de
Administrație.
Pentru un număr de 55 de teze verificate, coeficienții de similitudini depășesc
pragul de alertă.
De asemenea, pentru persoanele ale căror CD – uri nu au fost identificate, au
fost întocmite 54 de comunicări, conținând solicitarea de predare a tezelor de doctorat
în format word; dintre acestea au fost predate în formatul cerut (word), un număr de
10 teze de doctorat.
Este de subliniat faptul că, pentru tezele care se susțin în prezent, pragurile de
alertă aprobate de Senatul Universitar (odată cu aprobarea Metodologiei privind
analiza de similitudini) sunt de 25% pentru coeficientul 1 de similitudini, respectiv 5%
pentru coeficientul 2 de similitudini.

IV.4.

STUDII

POSTUNIVERSITARE.

ALTE

FORME

DE

PREGĂTIRE
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Pe lângă programele de pregătire recomandate de Convenţia de la Bologna
– licenţă, masterat, doctorat – pentru a răspunde nevoilor ministerului şi altor instituţii
ale statului, precum şi societăţii civile, Academia de Poliţie organizează, într-un cadru
instituţional adecvat, şi cursuri de pregătire postuniversitară, de formare şi
dezvoltare continuă în domeniile „Afaceri interne”, „Drepturile omului” şi
„Arhivistică”.
a) În domeniul afacerilor interne, cursurile postuniversitare de
specializare sunt organizate de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne, a cărui
organizare şi funcţionare este reglementată prin hotărâre de guvern şi respectiv Ordin
de ministru al M.A.I. Colegiul Naţional de Afaceri Interne este membru CESA
(Colegiul European de Securitate şi Apărare de pe lângă Consiliul Uniunii Europene)
încă din anul 2012.
În anul 2018 s-au desfășurat un număr de 2 cursuri postuniversitare, dintre care
1 curs național și 1 curs internațional. La acestea au fost înscriși, în total, 139 de
cursanți, doar 127 au absolvit.
În acest moment se află în desfășurare cursul postuniversitar ”Managementul
Strategic al Securității Publice”, seria octombrie 2018 – februarie 2019, la care sunt
înscrişi un număr de 21.
 Curs național - curs management strategic de nivel III:
În perioada martie - iulie 2018, 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
un număr de 66 de cursanți, proveniții din înstituţii ale sistemului de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, structurilor administrației de stat și reprezentanți ai
societății civile.
Cursul formează competenţe profesionale manageriale într-un sistem interactiv
de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ și care are ca obiective
dobândirea cunoştinţelor generale în domeniul afacerilor interne la nivel naţional şi
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european, dezvoltarea capacităţii de gestionare a problematicii afacerilor interne în
sfera de activitate a cursanţilor, dezvoltarea unui management performant în sfera
afacerilor interne, pe plan naţional şi european.
Cursul „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”- Seria martie-iulie 2018
(6 luni)
- Cursanţi = 66
- Nu au absolvit - 7
- Absolvenţi - 59
Nr.

Structura

Total

1

MAI

21

2

SPP

3

3

MApN

4

4

SRI

2

5

Societatea Civilă
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crt.

 Curs internațional:
În perioada 25-29.06.2018, Colegiul Naţional de Afaceri Interne a organizat şi
desfăşurat în parteneriat cu Colegiul European de Securitate şi Apărare (European
Security and Defence College, ESDC), la Brussels, CSDP Orientation Course (Cursul
de orientare în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE).
Cursul se desfăşoară anual, în baza Hotărârii Consiliului ESDC din 14.04.2012
(privind includerea Colegiului Naţional de Afaceri Interne ca partener în reţeaua
proprie alcătuită din instituţii similare din UE). Până în prezent au fost desfăşurate șase
cursuri, trei la Bruxelles (2012, 2014, 2016) şi trei la Bucureşti (2013, 2015, 2017),
activitatea fiind apreciată pozitiv atât de către partenerii noştri cât şi de către cursanţi.
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Importanţa aportului CNAI este subliniată şi de faptul că este singura instituţie din
reţeaua ESDC cu expertiză în domeniul afacerilor interne la nivelul UE (home affairs
– concept dezvoltat de Comisia Europeană).
La acest curs au participat un număr de 75 de persoane (18 cursanţi români şi
58 cursanţi străini ) proveniţi din statele membre ale UE, instituţii europene, NATO şi
state terţe incluse în Politica de Vecinătate a UE (Turcia, Norvegia,) şi au absolvit un
număr de 70 de cursanţi.
Cursul s-a focusat pe aspectele particulare ce leagă securitatea externă şi internă
în UE şi a pus accent pe actorilor din domeniul securităţii externe şi interne, ca
elemente esenţiale ale unei abordări europene comprehensive.
 Curs național în desfășurare
În prezent de află în desfășurare cursul postuniversitar ”Managementul
Strategic al Securității Publice”, seria octombrie 2018 – februarie 2019, la care sunt
înscrişi un număr de 21 de ofițeri superiori din cadrul structurilor Ministerului
Afacerilor de Interne.
Cursul este rezultatul preocupărilor constante la nivelul MAI, privind
perfecționarea formării profesionale continue a personalului MAI de nivel superior cu
atribuții manageriale și a fost elaborat cu avizul și consultarea tuturor inspectoratelor
generale.
Şi în cadrul acestei structuri, componentă a Academiei de Poliţie „Alexandru
Ioan Cuza”, au fost luate o serie de măsuri de perfecţionare a activităţii, circumscrise
îndeplinirii cu consecvenţă a următoarelor deziderate:
- cursurile organizate la nivelul C.N.A.I. contribuie la clarificarea
conceptuală şi dezvoltarea strategiilor şi doctrinei afacerilor interne, la sprijinirea cu
expertiză specializată a luării deciziilor la nivel strategic;
- formarea, cu precădere, a personalului propriu al M.A.I. pentru înţelegerea
şi cunoaşterea problematicii afacerilor interne pentru a fi astfel capabil să funcţioneze,
să relaţioneze în mod organizat, coerent, sistematic şi oportun în împrejurări ce
presupun asumarea de decizii şi acţiuni în sfera afacerilor interne;
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- asigurarea cadrului instituţional la nivel naţional şi strategic pentru
pregătirea în domeniul afacerilor interne.
Considerăm că toate aceste deziderate au fost atinse prin găsirea celor mai
eficiente soluţii de organizare şi desfăşurare a unor cursuri riguros fundamentate
ştiinţific, compatibile cu nevoile reale în primul rând ale M.A.I., cu prezenţa la catedră
a personalităţilor consacrate în materie, de înaltă ţinută şi expertiză academice.

b) Cursurile postuniversitare pentru promovarea drepturilor omului au
fost concepute şi desfăşurate de către Centrul pentru Promovarea Drepturilor
Omului, centru înfiinţat în anul 2011 prin proiectul cu titlul „Centrul pentru
Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică”.
În anul universitar 2017-2018 au fost înscrişi la cursul postuniversitar
”Drepturile Omului în structurile de ordine şi siguranţă publică” 30 cursanţi şi au
absolvit 24 cursanţi;
În perioada 05-08.03.2018, la Sala Senatului, CPDOSP a organizat, împreună
cu Facultatea de Poliție de Frontieră, cursul de pregătire de scurtă durată
„FUNDAMENTAL RIGHTS –Training for border guards”, sub directa coordonare a
Frontex, implementat de Unitatea de Pregătire a Frontex, la care au participat 18 cadre
din cadrul Poliţiei de Frontieră Române şi 5 cadre ale Academiei de Poliţie;
La solicitarea DGMRU, în perioada 02-04.07.2018, CPDOSP a asigurat,
împreună cu Institutul de Ordine şi Siguranţă Publică, organizarea stagiului de
pregătire „Drepturile omului – infracțiuni motivate de ură”, ce a avut rolul de a
pregăti personalul IGPR în domeniul drepturilor omului, prin abordarea infracțiunilor
motivate de ură;
În prezent de află în desfășurare cursul postuniversitar „Drepturile omului în
instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, seria noiembrie 2018 - martie 2019, la care
sunt înscriși un număr de 46 de cursanţi.
c) Cursurile de formare continuă a arhivarilor şi arhiviştilor au fost
administrate de către Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian
Sacerdoţeanu” din cadrul Facultăţii de Arhivistică. În temeiul prevederilor Legii
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educaţiei nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi a actelor normative
privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Perfecţionare Arhivistică
„Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”, în anul 2018, s-a derulat Programul de formare
profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” (cod COR 441501), destinat
persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar/îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la
nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele sau să-şi perfecţioneze
pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest
sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Acest curs a fost organizat pe grupe de
cursanţi, participând 23 de persoane.

V.

COOPERAREA

INTRA

ŞI

INTERINSTITUŢIONALĂ.

RELAŢII

INTERNAŢIONALE
V.1. Cooperarea intra şi interinstituţională
Din punct de vedere al cooperării intra şi interinstituţionale, la nivelul
facultăţilor Academiei, procesul de învăţământ s-a desfăşurat având în vedere
următoarele aspecte:
- planurile de învăţământ au fost elaborate la nivelul facultăţilor cu
consultarea specialiştilor din structurile operative, au fost avizate de inspectoratele
generale şi M.E.N. şi aprobate de M.A.I.;
- elaborarea şi actualizarea fișelor disciplinelor prevăzute în planurile de
învăţământ, precum şi a programelor pentru practica studenţilor în unităţile
operative s-a realizat după o temeinică documentare şi în colaborare cu beneficiarii,
în baza consultării departamentelor de specialitate din cadrul inspectoratelor generale,
urmărindu-se, în principal, realizarea unei concordanţe optime între conţinutul acestora
şi cerinţele specifice specialităţii şi profilului;
- au fost invitaţi şi au participat la prelegeri şi lucrări practice ofiţeri
specialişti recomandaţi de către structurile de conducere din inspectoratele generale,
respectiv Arhivele Naţionale şi A.N.P., aceştia contribuind prin experienţa
profesională personală la pregătirea studenţilor şi dezvoltarea abilităţilor practice.
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Nu este lipsit de importanţă, dimpotrivă, colaborarea instituţională pe care
Academia a avut-o în anul 2018 în primul rând cu direcţiile şi direcţiile generale din
aparatul central al M.A.I.
În egală măsură, aşa cum am mai subliniat, nu trebuie omisă din prezentul
raport evidenţierea colaborării, în realizarea procesului de pregătire a viitorilor ofiţeri
ai M.A.I., ai A.N.P., precum şi a arhiviştilor, cu I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R., I.G.S.U.,
Arhivele Naţionale, A.N.P., Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
(Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor).
Un loc aparte în cadrul cooperării / colaborării instituţionale l-a ocupat
relaţia pe care a avut-o Academia de Poliție cu structuri din M.E.N. (Direcţia Generală
pentru Învăţământ Superior – cu precădere) şi, mai ales, cu ministrul educaţiei
naţionale, ministrul delegat, secretarul de stat şi secretarul general al M.E.N.
V.2. Relaţii internaţionale
Pe linie de cooperare internaţională, activităţile de relaţii internaţionale
pe anul 2018 au fost desfăşurate conform Planului de Relaţii Internaţionale și Afaceri
Europene al Academiei de Poliție, aprobat de conducerea ministerului. Din totalul de
activităţi de relaţii internaţionale (primiri/deplasări) planificate pentru anul 2018,
au fost realizate un număr de 86 misiuni. Nu întotdeauna misiunile efectuate corespund
celor planificate, asta datorită renunţării uneia sau alteia dintre părţi la colaborarea
planificată sau datorită unor reprogramări pentru o dată ulterioară.
S-a continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi s-a reextins arealul
acestora cu: agenţia FRONTEX, Asociaţia Europeană a Colegiilor de Poliţie - AEPC,
Asociaţia Europeană a Colegiilor Serviciilor de Pompieri EFSCA (European Fire
Service Colleges’ Association), Agenţia CEPOL, Colegiul de Poliţie din Norvegia
(reactualizat), Şcoala Naţională Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Lyon – Franţa,
Şcoala Superioară de 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.
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Urmare a protocolului încheiat între Colegiul Universitar de Poliţie din
Norvegia şi Academia de Poliţie în luna martie a.c., un număr de 8 studenţi norvegieni,
au fost cuprinşi în stagiul de pregătire, alături de studenţii Academiei.

VI. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE
Serviciul Evidenţă Cercetare Ştiinţifică, Aplicare şi Monitorizare
Proiecte are ca atribuţii principale monitorizarea obligaţiilor asumate de Academia de
Poliţie în proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, conform contractelor de
finanţare încheiate şi îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică,
respectiv asigurarea unei evidenţe centralizate a rezultatelor obţinute prin programe
naţionale şi internaţionale de cercetare, accesate de instituţie.
Prin activitățile realizate în anul 2018, serviciul contribuie alături de alte
structuri ale Academiei de Poliție la realizarea a două din obiectivele strategice
generale asumate în Planul strategic al instituției pentru perioada 2016 – 2020,
respectiv:
a) Realizarea unui sistem de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare
integrat, care să genereze capabilităţi şi capacităţi de cercetare coerente,
complementare, competitive şi eficiente;
b) Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii Academiei pentru susţinerea
unui proces educaţional modern şi eficient.
a) Activitatea de monitorizare proiecte
1. În perioada de referință, activitatea personalului compartimentului s-a
concentrat, în principal, pe monitorizarea activităților specifice de implementare a
proiectelor derulate la nivelul instituției, respectarea termenelor stabilite în graficele
de implementare și elaborarea de documente în cadrul a 3 (trei) proiecte, două
finanțate în cadrul Programului HERCULE III 2014 – 2020 și unul finanțat prin
Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015 – 2020 (PN III) – Proiecte
complexe realizate în consorții CDI, în calitate de Autoritate Contractantă, după cum
urmează:
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- „Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un drum sigur către
accesarea cu succes a fondurilor europene – ElFraPI-EU”, proiect finanțat de
Comisia Europeană prin Programul HERCULE III, Acțiunea „Training și
Conferințe”, având ca beneficiar Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Conform Acordului de Grant nr.786275 încheiat cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, durata de implementare a proiectului a fost
de 11 luni, începând cu luna ianuarie 2018, având ca termen de finalizare începutul
lunii decembrie 2018. Toate activitățile planificate în cadrul acestui proiect au fost
desfășurate conform Graficului aprobat de către Comisia Europeană. Personalul
compartimentului s-a implicat atât în activitatea de monitorizare a acestui proiect pe
toată durata de implementare, cât și în asigurarea managementului tehnic necesar
pentru derularea activităților. Valoarea totală a proiectului: 43.677,40 euro (din care
34.941,92 euro reprezintă contribuția UE).
Proiectul a vizat organizarea a trei sesiuni de Conferință având ca obiectiv
general protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acțiuni de
conștientizare cu privire la riscurile de fraudă, corupție și alte activități ilegale în
domeniul accesării fondurilor europene, la care au participat în calitate de speakeri
invitați din Austria, Italia și Germania, precum și din cadrul Oficiului European de
Lupta Antifraudă, iar la nivel național reprezentanți din cadrul autorităților și
instituțiilor publice cu competențe în prevenirea și combaterea fraudelor cu fonduri
europene, în total un număr de 257 de participanți.
Scopul conferinței a fost acela de a disemina cunoștințele și cele mai bune
practici identificate la nivelul instituțiilor specializate în domeniul protejării
intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru informarea studenților Academiei
de Poliție, cadrelor didactice și a specialiștilor din cadrul structurilor de profil care
utilizează astfel de fonduri, cu privire la următoarele subiecte principale:
- Îmbunătățirea și actualizarea tehnicilor de prevenire, detectare și investigare a
fraudei în domeniul protejării intereselor financiare ale Uniunii;
- Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la care sunt expuse interesele
financiare ale Uniunii;
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- Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor de fraudă, corupție,
incompatibilități în accesarea și utilizarea fondurilor europene;
- Informarea cu privire la ultimele modificări legislative naționale și europene
adoptate în vederea protecției intereselor financiare ale Uniunii.
Pe baza auditului financiar extern, la finalul proiectului au fost verificate toate
cheltuielile, iar concluziile desprinse din Raportul de audit au confirmat faptul că
toate activitățile au fost realizate conform graficului de implementare cu încadrarea în
plafoanele stabilite în bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli neeligibile.
Ca etapă viitoare în finalizarea acestui proiect urmează ca până la finalul lunii ianuarie
2019 să fie transmis Raportul tehnic și financiar pentru justificarea cheltuielilor
efectuate în proiect.
- „Dezvoltarea capacității de prevenire și investigare a situațiilor de
incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene–DeCInCo-UE”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul
HERCULE III, Acțiunea „Pregătire juridică și Studii”, având ca beneficiar Academia
de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
Conform Acordului de Grant nr.786278 încheiat cu Oficiul European de Luptă
Antifraudă din cadrul Comisiei Europene, durata de implementare a proiectului este
de 18 luni, începând cu luna ianuarie 2018, având ca termen de finalizare începutul
lunii iulie 2019. Toate activitățile planificate în anul 2018 au fost desfășurate conform
Graficului aprobat de către Comisia Europeană. Personalul compartimentului s-a
implicat în activitatea de monitorizare a proiectului în anul 2018 și asigurarea
managementului tehnic necesar pentru derularea activităților. Valoarea totală a
proiectului: 52.644 euro (din care 42.115,20 reprezintă contribuția UE).
Scopul proiectului îl reprezintă identificarea cauzelor care pot genera situații
de incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene, transpuse în studii și dezbateri. Activitatea proiectului este centrată pe
realizarea unui Studiu comparat privind reglementarea conflictului de interese în
legislația statelor – Lituania, Grecia, Portugalia și România și a unui Ghid practic
privind regulile de evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese,
urmărindu-se ca rezultat așteptat, pe de o parte preluarea celor mai bune practici
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identificate în legislația țărilor cu cea mai bună absorbție a fondurilor europene în anul
2018,

conform

datelor

existente

la

nivelul

Comisiei

Europene

(https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview), iar pe de altă parte instituirea unui set
de reguli ce vizează conduita beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor și
modul de evitare a unor situații ce ar putea să atragă incompatibilitatea și conflictul de
interese.
Principalele activități realizate în cadrul proiectului în anul 2018 fac referire la
organizarea a trei evenimente deosebit de importante de tipul:
- „Masă rotundă privind jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict
de interese”;
- „Dezbatere privind situațiile de incompatibilitate și conflict de interese ce pot
apărea în cadrul echipelor de management, pe parcursul implementării
proiectelor” și
-

Seminar internațional cu titlul „Sisteme eficiente de prevenție a fraudei cu
fonduri europene structurale și de investiție. Aspecte teoretice și practice de
evitare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese”;

având ca invitați experți internaționali desemnați din partea Autorităților cu
competențe în controlul și prevenirea fraudelor din Lituania, Grecia și Portugalia,
reprezentanți din cadrul instituțiilor de forță cu atribuții în controlul și prevenirea
fraudelor la nivel național (Autorități de Management, Direcția Națională
Anticorupție, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Agenția
Națională de Integritate, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Afacerilor Interne, etc.) și studenți ai Academiei de Poliție.
În conformitate cu prevederile Planului anual de audit public intern aprobat la
nivelul M.A.I., în perioada 29.10.2018 – 14.12.2018 a fost efectuată o misiune de audit
public intern de către Direcția Audit Public Intern având ca obiectiv consilierea
formalizată a activităților privind gestionarea proiectelor cu finanțare externă pentru
perioada 01.12.2017 – 30.09.2018. Proiectele menționate au făcut obiectul
verificărilor realizate de către echipa de auditori. În urma intervenției la fața locului
nu au fost constatate aspecte negative care să conducă la declararea unor cheltuieli
ca fiind neeligibile. Constatările rezultate în urma misiunii de audit au fost
48

implementate integral, conform măsurilor stabilite în Procesul verbal nr.
5222996/05.12.2018.
- „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la
acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții
în caz de incendiu – Graphene4life”, proiect finanțat prin Planul Național de
Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), Program
1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.2 Performanță instituțională
– Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI
(PCCDI), Domeniul 4 - Eco-nanotehnologii și materiale avansate – Competiţia 2017
și implementat de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (Coordonator) în
parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca și Institutul Naţional de
Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din București (INCDFM).
Conform Contractului de Finanțare pentru Execuție Proiecte Complexe CDI nr.
38PCCDI/2018 din 02.03.2018, cod de identificare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350,
încheiat cu

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a

Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), durata de implementare a proiectului
este de 30 de luni, începând cu luna martie 2018, având ca termen de finalizare luna
august 2020. Proiectul vizează în mod exclusiv activitatea de cercetare bazată pe
colaborarea dintre echipele Academiei de Poliție – Facultatea de Pompieri, cu
expertiză în evaluarea materialelor la acțiunea focului, Universității Babeș-Bolyai, cu
expertiză în domeniul obținerii oxidului de grafen (printr-o metodă brevetată) și al
caracterizării morfo-structurale a GO și a compozitelor carbonice, și INCDFM, cu
expertiză în domeniul obținerii și caracterizării polimerilor și a compozitelor
acestora. Activitățile planificate în Etapa I aferentă anului 2018 au fost realizate
conform Graficului aprobat, fiind validate la finalul etapei de către UEFISCDI.
Personalul compartimentului s-a implicat în activitatea de monitorizare a proiectului
în anul 2018 și a asigurat sprijinul tehnic necesar în derularea activităților. Valoarea
totală a proiectului este de 5.287.500 lei. Principalele cheltuieli efectuate în Etapa I –
anul 2018 se ridică la suma de 387.922,45 lei și vizează: cheltuieli de personal –
115.166 lei; cheltuieli logistică – 200.000,67 lei; cheltuieli indirecte – 63.033,33 lei și
cheltuieli management – 722,45 lei.
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Activitățile realizate și cheltuielile efectuate în Etapa I au fost verificate în luna
decembrie 2018 de un auditor financiar extern, pe baza documentelor justificative
existente la dosarul proiectului. Conform concluziilor desprinse din Raportul de
audit, toate activitățile au fost realizate cu încadrarea în termenele prevăzute de grafic
și în plafoanele stabilite de bugetul proiectului, fără a fi identificate cheltuieli
neeligibile.
2. Proiectul „Promovarea cercetării științifice din domeniul criminalisticii în
activitatea judiciară”, finanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, deși a fost finalizat în anul
2013, pe parcursul anului 2018 au fost furnizate, la solicitare, date și informații pentru
clarificarea aspectelor de natură patrimonială, administrativă și penală referitoare la
implementarea proiectului sus menționat, instituțiilor abilitate în domeniu precum
Departamentul pentru Luptă Antifraudă, Direcția Națională Anticorupție, Agenția
Națională de Integritate, parchete și instanțe de judecată.
Important de reținut este faptul că în anul 2018 au existat pe rolul instanțelor
de judecată două cauze: dosarul nr. 5142/2/2015 în care a fost pronunţată decizia nr.
142/22.01.2016 de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios
Administrativ şi Fiscal, atacată cu recurs de către OI POSDRU – MEN la Înalta Curte
de Casație și Justiție și repus pe rol cu termen 14.02.2019 și dosarul nr. 7952/2/2015
la Curtea de Apel București în care a fost pronunțată suspendarea judecării cauzei
până la soluţionarea definitivă a dosarului de la ICCJ.
Referitor la același proiect în perioada 10.12.2018 – 14.12.2018 a fost
planificată vizita de verificare la fața locului din partea Direcției Generale Programe
Europene Capital Uman pentru controlul aspectelor semnalate în suspiciunea de
neregulă nr. 83964/16.11.2018 în care a fost vizată salarizarea personalului din proiect.
b) Propuneri de proiecte scrise și depuse pentru finanțare
În anul 2018 au fost depuse un număr de 7 propuneri de proiecte la diferite
organisme europene și naționale pentru finanțare, astfel:
1. Proiectul „Analiza cognitivă și comportamentală multimodală pentru
rezolvarea și profilarea identității criminale – MONITORY”, depus în cadrul
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Programului Horizon 2020 call – ul Societăți sigure – Protejarea libertății, a
securității Europei și a cetățenilor săi, pe baza unui parteneriat extins format din 19
parteneri internaționali (trei poliții naționale din Israel, România și Grecia, trei
universități din Italia, Spania și Anglia, două academii de poliție din Slovacia și
România, două centre de cercetare din Italia și Spania, iar restul până la 19 – companii
internaționale/consorții din UE. Proiectul se circumscrie exclusiv domeniului cercetare
științifică fiind de nivel strategic cu o durată de 36 de luni. Finanțarea este acordată
100% din bugetul consolidat al Uniunii Europene prin Programul Horizon 2020, fără
cofinanțare din partea Academiei de Poliție.
A fost prevăzut un buget total al proiectului de 6.994.075 euro, din care
313.750 euro reprezintă bugetul alocat pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, repartizat astfel: 191.100 euro – cheltuieli de personal, 62.750 euro – cheltuieli
indirecte, 30.000 euro – cheltuieli de deplasare (întâlniri de lucru și manifestări
științifice), 30.000 euro – echipamente.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă identificarea automată a
fragmentelor relevante și semnificative ale informațiilor, colectarea, evaluarea și
integrarea datelor (80% din ciclul inteligenței), combinând rezultatele criminalistice
digitale cu bazele de date privind criminalitatea și terorismul, prin intermediul unui
software nou și instrumente metodologice bazate pe Intelligence - Led Policing (ILP)
în susținerea misiunilor.
Academia de Poliție și-a propus să participe în acest proiect în calitate de END
– user având în responsabilitate activități de tipul: monitorizare proiect și planificare,
analiza scenariilor utilizate, evaluarea impactului de reglementare asupra eticii, vieții
private și drepturilor omului, proiectarea cazurilor demonstrative și validarea planului,
gestionarea riscurilor de securitate și confidențialitate, politica și cadrul de
reglementare pentru supraveghere și analiză electronică, definirea modului de
gestionare și custodie, identificarea modelelor de formare și elaborarea ghidurilor de
implementare, crearea și aplicarea studiilor de caz, evaluarea și validarea studiilor de
caz, utilizarea website-ului proiectului, diseminarea rezultatelor, participarea la
evenimente, participarea la workshop-uri și conferințe, participarea la elaborarea
Raportului final.
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Comisia Europeană va finaliza activitatea de evaluare în luna februarie 2019,
rezultatul urmând a fi comunicat instituției noastre.
2. Proiectul predefinit cu titlul „Îmbunătățirea sistemului de azil și migrație”
depus în cadrul Programului „Azil și Migrație” – Mecanismul Financiar Norvegian
2014 – 2020, 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 parteneriat având ca
promotor Inspectoratul General pentru Imigrări, Academia de Poliție fiind 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 5 milioane euro, din care aproximativ
200.000 de euro îi revin Academiei de Poliție (122.000 euro – cheltuieli directe, 78.000
euro – mobilier și echipamente). Durata de implementare a proiectului este de 60 de
luni.
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.
La realizarea proiectului participă cadre didactice din cadrul Facultății de Poliție
de Frontieră pentru implementarea următoarelor componente:
- Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului IGI/IGPF/IGPR/ANITP
prin schimb de experiență, training specific în vederea gestionării eficiente a
fenomenului imigrației în contextul actual;
- Facilitarea procesului de gestionare a imigrației în România prin activități de
cercetare, informare a actorilor naționali și cooperare la nivel regional.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier și echipamente
a două laboratoare din cadrul Facultății de Poliție de Frontieră și training de specialitate
în domeniul „Azil și migrație”, pentru studenții Academiei de Poliție.
Elaborarea documentelor subsecvente proiectului și semnarea Contractului
de finanțare se va realiza la începutul anului 2019.
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3. Proiectul predefinit cu titlul „Combaterea crimelor provocate de ură și a
extremismului violent, în special împotriva populației rome și creșterea calității
serviciului de poliție”, depus în cadrul Programului „Afaceri Interne” – Mecanismul
Financiar Norvegian 2014 – 2020, domeniul de program 20: Cooperarea
internațională în domeniul poliției și combaterea criminalității și realizat pe baza unui
parteneriat având ca promotor Inspectoratul General al Poliției Române, Academia de
Poliție fiind cooptată în calitate de 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.
Proiectul abordează principalele probleme identificate în structura socială
referitoare la efectul negativ generat de crimele provocate de ură și a extremismului
violent, mai ales împotriva romilor, cooperarea insuficientă dintre autoritățile
naționale de aplicare a legii și organizațiile neguvernamentale și grupurile vulnerabile,
egalitatea de șanse, precum și preocupările cetățenilor față de calitatea serviciului de
poliție și cererile acestora de mai multă transparență și responsabilitate. Proiectul
propune un larg parteneriat între agențiile de aplicare a legii, universități, institute de
cercetare, mass-media și organizații neguvernamentale dedicate îmbunătățirii situației
romilor. Mai mult, cu sprijinul organizațiilor internaționale – Consiliul Europei
(partener în proiect) și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
(furnizor de expertiză) și a centrelor străine de instruire – Colegiul Universitar de
Poliție din Norvegia vor fi testate și transferate în România cele mai bune practici și
experiențe internaționale similare privind prevenirea și combaterea infracțiunilor
provocate de ură. Obiectivul principal al proiectului este de a spori capacitățile
naționale de prevenire, detectare și investigare a infracțiunilor provocate de ură și de
a spori calitatea și responsabilitatea serviciului de poliție. Prin activitățile propuse,
proiectul contribuie la îmbunătățirea situației specifice populației de etnie romă.

53

Valoarea adăugată a proiectului este dată de dotarea cu mobilier și echipamente
a unui laborator în cadrul Facultății de Poliție și training de specialitate în domeniul
„Policing and Hate crimes”, pentru studenții Academiei de Poliție.
Elaborarea documentelor subsecvente proiectului și semnarea Contractului
de finanțare se va realiza la începutul anului 2019.
4. Proiectul cu titlul „Sistem portabil, modular, inteligent de comandă,
coordonare și control a misiunilor în situații de urgență – SPICCC”, depus în cadrul
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară „CDI în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor”, pe baza unui parteneriat compus
din partenerul principal pe S.C. HOLISUN S.R.L., Academia de Poliție – Facultatea
de Pompieri, în calitate de partener, alături de Universitatea Transilvania din Brașov.
Bugetul total al proiectului este de 9.439.676 lei, repartizați astfel: S.C. HOLISUN
S.R.L. – 7.436.418 lei; Academia de Poliție – Facultatea de Pompieri – 1.034.773 lei;
Universitatea Transilvania din Brașov – 968.485 lei. Proiectul se circumscrie exclusiv
domeniului de cercetare științifică, fără a fi solicitată cofinanțare, iar participarea la
propunerea de proiect aduce un plus de valoare în ceea ce privește misiunea Academiei
de Poliție de a asigura, printre altele, premisele pentru efectuarea cercetării științifice
în domeniile pentru care este abilitată, precum și promovarea colaborării în plan
științific, multidisciplinar, cu parteneri din țară și/sau străinătate.
Obiectivul general al proiectului constă în inovarea serviciilor de comunicare
augmentată, utilizând dispozitive portabile (mobile) prin introducerea în producție a
rezultatelor cercetării, care să contribuie la creşterea gradului de siguranţă şi dezvoltare
a capacităţii de intervenție de răspuns pentru protejarea populaţiei civile pe timpul
producerii unor situaţii de urgenţă.
Rezultatele proiectului conduc la eficientizarea și modernizarea procesului de
învățământ la nivelul Academiei de Poliție – Facultatea de Pompieri, prin dezvoltarea
bazei materiale didactice cu rol important în procesul de învățământ orientat către
problematica situațiilor de urgență, asigurând un sistem alcătuit din următoarele
modulele: modul de transport – autospeciala de primă intervenție și comandă; modul
de comandă, coordonare și control (dotat și cu un sistem de achiziție date pe SSD de
mare capacitate); modul echipament de intervenție individual –inteligent și modul
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de recunoaștere aeriană. Proiectul este încărcat în sistemul electronic MySmis și se
află în etapa de evaluare tehnico – financiară.
5. Proiectul cu titlul „Dezvoltarea de reglementări instituționale privind etica,
integritatea și anticorupția în sistemul de educație”, depus în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă, 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, pe baza
unei oferte publice lansată de către Ministerul Educației Naționale, în calitate de
Solicitant și Academia de Poliție, în calitate de membru alături de Asociația pentru
implementarea democrației. Bugetul total al proiectului este de 5.869.342,15 lei din
care 644.999,60 lei reprezintă bugetul alocat pentru Academia de Poliție „Alexandru
Ioan Cuza”, repartizat astfel: 541.695,59 lei finanțare nerambursabilă, iar
103.304,01 lei cofinanțare.
Scopul proiectului îl reprezintă cresterea capacitatii institutionale a M.E.N. de
aplicare a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etică, integritate și
anticorupție la nivelul activității sale manageriale și administrative, în concordanță cu
SCAP.
Obiectivul general al proiectului vizează implementarea unui cadru
procedural unitar pentru asigurarea eticii, integrității și conduitei anticorupție în
activitatea personalului cu funcții de conducere și execuție la nivelul M.E.N. și cu
funcții manageriale la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, astfel proiectul
se încadrează în realizarea și îndeplinirea obiectivelor specifice axei prioritare 2 din
Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
Proiectul este încărcat în sistemul electronic MySmis și se află în etapa de
evaluare tehnico – financiară.
6. 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
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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.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea nivelului de educație
al studenților Academiei de Poliție prin dezvoltarea condițiilor pentru o pregătire
profesională de calitate, adaptată nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor
specifice mediului economic.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt OS1: Dezvoltarea infrastructurii
educaționale a Academiei de Poliție prin reabilitarea și modernizarea corpurilor de
clădire C2 (Pavilion Clase Sud), C3 (Pavilion Clase Nord) și C8 (Dormitoare Corp
gardă - Facultatea de Arhivistică) și mansardarea corpului de cladire C8 în 48 de luni
de la semnarea contractului de finanțare; respectiv OS2: Creșterea relevanței actului
educațional desfășurat de studenții Academiei de Poliție prin dotarea spațiilor de
învățământ aferente celor 3 clădiri ce fac obiectul proiectului în 48 de luni de la
semnarea contractului de finanțare. Proiectul este încărcat în sistemul electronic
MySmis și se află în etapa de evaluare tehnico – financiară.
7. Proiectul cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și anveloparea termică a
infrastructurii - sistem modern de reducere eficientă a consumului energetic în
Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, depus de Academia de Poliție în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritare 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 BucureştiIlfov. Bugetul total al proiectului este de 29.955.038,34 lei din care 27.377.430,51 lei
reprezintă total cheltuieli eligibile proiect, iar restul de 2.577.607,83 lei cheltuieli
neeligibile. Din totalul de 27.377.430,51 lei cheltuieli eligibile proiect 21.901.944,41
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lei reprezintă cheltuieli neranbusabile (80%), iar restul de 5.475.486,10 lei reprezintă
contribuția proprie (20%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea 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
consumurilor de utilități (energie electrică și termică, apă potabilă) și emisiilor de gaze
cu efect de seră la cladirile C1 și C5 prin aplicarea unor măsuri de construire
sustenabilă, utilizând materiale performante, fără emisii de carbon nocive, în 48 de
luni de la semnarea contractului de finanțare. Proiectul este încărcat în sistemul
electronic MySmis și se află în etapa de evaluare tehnico – financiară.
Valoarea totală a propunerilor de proiecte scrise și depuse pentru obținerea
finanțării în anul 2018 depășește 14 milioane de euro, din care aproximativ 13
milioane de euro reprezintă investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale.
VII. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
Asigurarea calităţii învăţământului în Academie se realizează prin Serviciul
Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii, care s-a desfăşurat în acord cu
prevederile legale în vigoare privind managementul calităţii în instituţiile de
învăţământ superior, fiind circumscrisă atingerii de către instituţia noastră a
obiectivelor de calitate a învățământului universitar.
VII.1. Asigurarea Calităţii Învăţământului
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Prin activitățile realizate în anul 2018, serviciul contribuie alături de
celelalte structuri ale Academiei de Poliție la realizarea a două din obiectivele
strategice generale asumate în Planul strategic al instituției pentru perioada 2016 –
2020, respectiv:
a) Dezvoltarea şi afirmarea Academiei de Poliţie ca instituţie universitară de
formare profesională generatoare de cunoştinţe ştiinţifice adaptate cerinţelor societăţii;
b) Menţinerea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii în
educaţie, pentru asigurarea competitivităţii şi performanţei la standarde naţionale şi
internaţionale.
Principalele obiective şi activităţi stabilite la nivelul Academiei în
domeniul managementului calităţii, pentru anul 2018, au fost:
- aplicarea Planului de asigurare a calităţii învăţământului şi a Programului
de activităţi privind asigurarea calităţii;
- revizuirea procedurilor privind implementarea managementul calităţii
învăţământului la structurile Academiei;
- monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor/recomandărilor cuprinse
în Raportul de evaluare externă a calităţii la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” întocmit
de ARACIS în conformitate cu Planul de măsuri în vederea implementării
recomandărilor nr.4119/14.07.2015
- creşterea gradului de colaborare şi comunicare cu toate structurile
Academiei, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi desfăşurarea activităţii
curente în bune condiţii, pe linia asigurării calităţii învăţământului, a elaborării
regulamentelor şi metodologiilor;
- întocmirea și revizuirea regulamentelor și metodologiilor privind calitatea
învățămâtului pentru eficientizarea procesului de învâțământ;
- instruirea persoanelor desemnate cu responsabilităţi privind implementarea
managementului calității educației în Academie;
- menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N. şi M.A.I.,
precum şi cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în vederea
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asigurării unui sistem educaţional performant şi pentru realizarea schimbului de bune
practici.
O preocupare importantă şi în anul 2018 a fost crearea de premise favorabile
şi instrumente utile pentru adoptarea şi aplicarea în Academia de Poliţie a unor politici
instituţionale, manageriale şi de formare continuă, care să valorifice la maxim
disponibilităţile umane şi materiale şi conştientizarea de către personalul instituţiei
noastre a dezideratelor calităţii prin implementarea instrumentelor, documentelor şi
metodelor de lucru moderne, în acord cu Standardele de calitate în domeniul
învăţământului promovate de ARACIS.
Printre acţiunile concrete realizate menţionăm:
• Întreprinderea de măsuri privind revizuirea Standardelor de calitate prin
elaborarea şi actualizarea regulamentelor şi metodologiilor care reglementează
activitatea de învăţământ din Academie şi a procedurilor de lucru specifice pentru
structurile suport;
• Iniţierea demersurilor necesare privind revizuirea componenţei Comisiei
de calitate de la nivelul Academiei, întocmind documentaţia specifică şi transmiţândo Senatului Universitar prin organizarea întâlnirilor de lucru, asigurarea suportului de
specialitate privind standardele de calitate necesar a fi îndeplinite pe diferite paliere;
• Asigurarea asistenţei de specialitate privind întocmirea/revizuirea
procedurilor de lucru, de către responsabilii de calitate din cadrul structurilor
Academiei;
• Întocmirea de rapoarte şi propunerea conducerii facultăţilor Academiei
măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi activităţilor de predareînvăţare, de îmbunătăţire a instrumentelor de management reuşind uniformizarea
documentelor de lucru la nivel instituţional;
• Monitorizarea, în limita competenţelor funcţionale, principalelor
activităţi care prezintă risc instituţional, au fost propuse conducerii și
structurilor/responsabililor de activităţi, pe bază de rapoarte, măsurile de îmbunătăţire
a activităţilor, precum derulare a mobilităţilor studenţeşti, întocmirea Planurilor de
muncă şi monitorizarea activităţilor, participarea la grupuri de lucru pe diferite linii de
muncă, elaborarea procedurilor specifice calității învățământului de la nivelul fiecărei
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structuri, întocmirea de regulamente şi metodologii, raportarea diferitelor situaţii către
structurile şi factorii de conducere de la nivelul M.A.I. şi M.E.N.;
• Asigurarea publicităţii activităţilor şi a materialelor care privesc
asigurarea calităţii învăţământului prin întocmirea de situaţii, rapoarte, proceseverbale şi alte documente postate pe site-ul Academiei şi în folder-ul Public.
• Participarea la elaborarea şi publicarea Ofertei educaţionale a Academiei,
document care să prezinte beneficiarilor programele de studii care pot fi urmate pentru
formare iniţială şi continuă, precum şi serviciile oferite cursanţilor pe timpul
şcolarizării;
• Participarea la evaluarea impactului tuturor proceselor, în special al
procesului de învăţământ şi al tuturor activităţilor desfăşurate în Academie asupra
calităţii serviciilor de educaţie oferite şi la raportarea către diferite autorităţi şi către
beneficiari asupra modului în care a fost asigurată calitatea.
• Gestionarea procesului de revizuire şi elaborare a obiectivelor generale şi
specifice ale Academiei a Planului de acţiuni pentru implementarea Planului strategic
al M.A.I.

VII.2. Control intern/managerial
Principalele activităţi desfăşurate, pe această linie, au fost:
• Autoevaluarea stadiului şi a modului de implementare a sistemului de
control intern/managerial prin întocmirea Raportului anual al serviciului privind
sistemul de control intern şi transmiterea lui către structura competentă conform
legislaţiei;
• Îndrumarea unor compartimente ale Academiei, prin prezentarea
dispoziţiilor actelor normative specifice, în vederea menţinerii şi dezvoltării
standardelor de control intern/managerial.
• Au fost inventariate/actualizate procedurile interne elaborate la nivelul
serviciului;
• Participarea la Grupul de lucru constituit pentru stabilirea obiectivelor
Academiei şi am întocmit documentaţia aferentă;
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• Participarea conform DZR în noua componenţă a structurii cu atribuţii
de coordonare, monitorizare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/
managerial.
• Întocmirea documentelor solicitate de standardul 9 – Proceduri, respectiv
,,Lista activităţilor inventariate,, şi ,,Inventarul activităţilor procedurate,,.
• Au fost întocmite documente rezultate în urma activităţii de monitorizare
şi evaluare subsecventă a riscurilor majore identificate la nivelul Academiei.
Activitatea de control intern desfăşurată în anul 2018 la nivelul serviciului a
condus la îmbunătăţirea activităţii manageriale la nivelul tuturor compartimentelor,
precum şi la conştientizarea întregului personal al serviciului cu privire la necesitatea
şi importanţa respectării cerinţelor standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi
ghidurile de implementare a acestora, elaborate de M.A.I.
VIII.

SITUAȚIA

RESPECTĂRII

ETICII

UNIVERSITARE

ȘI

A

ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE
Potrivit art. 3 din Regulamentul CEDU, aprobat prin HSU nr. 11682 din
27.07.2017, activitatea se desfășoară în condiții de strictă confidențialitate. Pe
parcursul anului 2018 CEDU a primit 9 sesizări, dintre care 5 soluționate (câte una din
partea Senatului Universitar al Academiei, Departamentul Școlii Doctorale, doamnei
MAC-jurnalist, UEFCIDI, Direcția Generală din cadrul MEN) și 4 aflate în lucru
(două din partea Senatului Universitar al Academiei, respectiv doamna C.T și una din
partea doamnei C.B). În același timp, CEDu a primit și două solicitări – una din partea
Academiei, respectiv UEFCIDI. În același timp, un cadru a fost cercetat pe motive de
încălcare a unor prevederi extra-etice, dar cazul a fost înaintat parchetului competent.
Nu au fost înregistrate sesizări care să semnaleze nereguli sau încălcări ale normelor
deontologiei universitare în ceea ce privește cadrele didactice.
IX. MANAGEMENT OPERAŢIONAL
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Managementul operaţional a asigurat buna desfăşurare a serviciului de
permanenţă, a accesului şi paza obiectivelor încredinţate, precum şi pregătirea
necesară creşterii capacităţii operaţionale în conformitate cu prevederile legale.
În cursul anului 2018, Biroul Management Operaţional a asigurat
îndeplinirea

următoarele activităţi specifice domeniului propriu de competenţă,

reprezentat de managementul operaţional:
- asigurarea desfăşurării în condiţii bune a măsurilor de acces şi protecţie a
personalităţilor invitate la ceremonialul de absolvire a promoţiei de ofiţeri;
- organizarea şi desfăşurarea măsurilor de acces pentru candidaţi şi părinţi
cu ocazia desfăşurării examenului de admitere, sesiunea iulie – august 2018. Cu
această ocazie presa a acordat o atenţie deosebită activităţii, mai multe posturi de
televiziune fiind prezente pe toată perioada desfăşurării probelor. În această perioadă
nu au fost semnalate incidente. Ca activitate secundară pentru desfăşurarea în condiţii
bune a examenului de admitere, prin grija Biroului Management Operaţional a fost
întocmit graficul cu desfăşurarea probelor eliminatorii din etapa I, accesul şi
îndrumarea candidaţilor la locurile de susţinere a examenului scris din etapa II-a;
- asigurarea realizării capacităţii operaţionale la nivelul Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, care să asigure în timp scurt şi în mod organizat executarea
misiunilor ordonate. Prin intrarea în vigoare a O.M.A.I. nr.S/109 din 07.09.2015,
privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau
de criză din domeniul de competenţă al M.A.I., în cursul anului 2018, au fost
actualizate documentele specifice ale ,,Planului realizării

creşterii capacităţii

operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de
competenţă a Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza", aferente înştiinţării şi
aducerii la unitate a personalului, pe urgenţe, în baremele stabilite;
- organizarea şi executarea serviciului de permanenţă cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, şi a documentelor întocmite în acest sens la nivelul
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ţinând cont de specificul instituţiei;
- organizarea activităţilor privind monitorizarea şi raportarea evenimentelor
de interes operativ la nivelul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, organizarea
şi executarea serviciului de pază la obiectivul Vălenii de Munte, cu respectarea
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reglementărilor în vigoare, în baza documentelor proprii întocmite în acest sens.
Serviciul de pază la acest obiectiv a fost executat fără evenimente;
- organizarea şi desfăşurarea accesului la sediul central şi obiectivele din
competenţă, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi instrucţiunilor proprii;
- planificarea lunară în serviciul de permanenţă a personalului Academiei;
- întocmirea, aprobarea şi distribuirea organigramei formaţiunilor de
studenţi pe ani de studiu pentru anul universitar 2018-2019. Ţinem să aducem
mulţumiri Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru sprijinul acordat în
paza şi protecţia obiectivelor Academiei - sediul principal din Aleea Privighetorilor şi
sediul Facultăţii de Pompieri.
Protecţia informaţiilor clasificate s-a desfăşurat în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2018 s-au axat pe
actualizarea documentelor care reglementează activităţile pe linia protecţiei
informaţiilor clasificate, inclusiv cu prilejul plecării în stagiile de practică,
desfăşurarea temelor de pregătire cu cadrele Academiei care sunt autorizate pentru a
avea acces la informaţii clasificate. A fost întocmit și aprobat „Planul de control pe
linia gestionării informaţiilor clasificate pe anul 2018”; A fost verificat nivelul
implementării cerințelor minime de securitate – INFOSEC;
În anul 2018 nu au fost identificate riscuri majore în ceea ce privește
protecția informațiilor clasificate, punându-se accent pe pregătirea personalului și
conștientizarea acestuia de importanța respectării măsurilor minime de securitate în
domeniul INFOSEC.
X. ASIGURAREA MANAGEMENTULUI COMUNICĂRII
Asigurarea unui cadru comunicaţional transparent, deschis, corect, credibil
şi eficient reprezintă un obiectiv foarte important pentru Academia de Politie
„Alexandru Ioan Cuza”, un aport deosebit in perfecţionarea comunicării interne si
externe, diversificarea şi intensificarea relaţiilor inter-instituţionale, revenind
instituţiei purtătorului de cuvânt. Printr-o susţinută comunicare cu structurile
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Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, au fost înregistrate rezultate deosebite
prin optimizarea relaţiilor cu presa scrisă şi audio-vizuală, prin acreditarea anuală a
jurnaliştilor desemnaţi, în scopul promovării imaginii reale a instituţiei şi în
conformitate cu respectarea transparenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001,
prin coordonarea, din punct de vedere mediatic, a activităţilor destinate festivităţii de
înaintare în grad a promoţiilor, depunerea Jurământului militar şi depunerea
Jurământului de credinţă, deschiderea anului universitar şi alte activităţi de interes;
organizarea de conferinţe sau briefing-uri de presă, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare; iniţierea si coordonarea de acţiuni de mediatizare a activităţilor
specifice prin intermediul reţelei Internet; precum si activităţi de promovare a imaginii
instituţiei prin diverse campanii în licee şi şcoli.
Activităţi importante în anul 2018:
Un număr însemnat de cadre şi studenţi au participat în 2018 la următoarele
acţiuni educativ – culturale, după cum urmează:
1.

24 ianuarie 2018, s-a desfășurat Ceremonialul depunerii de coroane de

flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza cu prilejul sărbătoririi a 159 de ani
de la Unirea Principatelor Române, la sediul instituției noastre;
2.

în perioada 19 - 23 martie 2018, s-a desfășurat în cadrul Academiei de

Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, campania „DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O
VIAȚĂ”, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL și cu sprijinul
Voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, îndrumați de Preotul
Arhimandrit Ciprian GRĂDINARU. Campania DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O
VIAȚĂ, se află la cea de-a XIV-a ediție în Academia de Poliție “Alexandru Ioan
Cuza”și este organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină București. Academia de
Poliție “Alexandru Ioan Cuza”,prin cadrele și studenții instituției noastre, manifestă ca
de fiecare dată interes pentru cauzele de întrajutorare a semenilor nostri, aflați la ceas
de grea încercare, prin cultivarea și promovarea acestui gest umanitar;
3.

9 mai 2018- cu prilejul Zilei Proclamarii Independenței României și Zilei

Europei și totodată faptul că, ne aflăm în Centenarul Marii Unirii a României, în data
de 09 mai 2018, în Amfiteatrul nr. 1, ora 14.00 s-a desfășurat un spectacol sustinut de
studenții insituției noastre. Spectacolul a cuprins momente artistice cu dansuri
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trandiționale, cântece patriotice, scenetă de teatru și discuții libere despre insemnatatea
momentului.
4.

14 mai 2018 - la invitația Ambasadei Statelor Unite ale Americii, un

număr de 55 studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au participat în
intervalul 16:00 – 18:30, la Grand Cinemaplex din Mall Baneasa, la difuzarea filmului
«High Society ». Evenimentul marchează contribuțiile feminine la dezvoltarea
diferitelor domenii de activitate, inclusiv cel artistic și caritabil.
5.

17 mai 2018 cu prilejul Zilei Eroilor conducerea instituției și cadrele au

depus coroane de flori la monumentul Eroilor din Academie.
6.

17 mai 2018 s-a desfășurat ”Ziua Porților Deschise” la sediul instituției

noastre. Peste 1000 de copii, tineri și părinți interesați de campusul universitar și de
nobila meserie de polițist, jandarm, pompier, specialist în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne ne-au vizitat la noi acasă.
7.

16-18 mai 2018 s-a desfășurat la București, Expo-Conferința

Internațională dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securității Naționale,
Securității Cibernetice și Securității Private- „Black Sea Defense & Aerospace 2018”,
unde Academia de Poliție a participat cu un stand expozițional, studenții și cadrele
Biroului Cooperare Interuniversitară și Relații publice prezentând oferta educațională.
De asemenea, în cadrul expoziției, la standul Ministerului Afacerilor Interne, în ziua
de 16.05.2018, șase studenți ai Facultății de Pompieri selectați dintre cei cu rezultatele
cele mai bune la învățătură au fost premiați cu diverse premii simbolice de către
reprezentanții D.G.L. – M.A.I.. Cei șase studenți premiați sunt: 1. St.sg. MUCEA Alin
– An IV 2. St.sg. AIOANEI Cătălin-Claudiu – An IV 3. St.sg. ENE Iulian – An IV 4.
St.cap. DEMETERCĂ Denis – An III 5. St.cap. IACOB Ovidiu – An III 6. St.frt.
POPESCU George – An II;
8.

în perioada 21-25 mai 2018, Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor

Interne a organizat la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru
Ghica” Drăgășani, ,,Festivalul cultural-artistic al studenților și elevilor din
instituțiile de învățământ ale MAI", ediţia a XX-a.
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Evenimentul s-a adresat studenților și elevilor din instituțiile de învățământ ale
Ministerului Afacerilor Interne, având ca obiectiv promovarea talentului acestora,
precum și a tradițiilor culturale românești.
Printre invitați s-au numărat reprezentanți ai structurilor centrale și
teritoriale ale administrației locale, unităților de învățământ participante la festival,
foști laureați ai festivalurilor organizate de Centrul Cultural al M.A.I, personalități din
domeniile muzicii, teatrului, mass media etc.
La aceasta manifestare cultural-artistică au participat și studenții
Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, care au reușit performanța să obțină 12
premii, după cum urmează:


Proba Muzica Folk-Grup- premiul I Facultatea de Pompieri, premiul II

Facultatea de Științe Juridice și Administrative;


Proba Muzica Usoară- premiul I studenta Melania Tomoioagă, premiul

III studenta Casandra Mareș;


Proba Muzică Populară- premiul I studenta Ioana Dunca, premiul II

student Alexandru Sahlean, mențiune studenta Melania Tomoioagă;


Proba Muzica Folk solist- premiul I student Ionuț Sanda, premiul II

student Alexandru Drăgoi;


Proba Muzica Instrumentală- premiul II student Laurențiu Ene, premiul

III studenta Casandra Mareș, mențiune student Sebasatin Bogdan Zaicu.
9.

29 mai 2018, grupul de studenți al Academiei de Poliție ”Strict Secret” a

sustinut un specatcol cultural-artistic cu prilejul Evenimentului dedicat proiectului
,,Arta de a fi integru și aniverarea Direcției Generale Anticorupție,, organizat la
Centrul Cultural Buftea.
10. 08 - 10 iunie 2018 a avut loc în Municipiul Drobeta Turnu Severin,
Festivalul Național de Satiră și Umor ”La Porțile Râsului”, ediția a-II-a, organizat de
către Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și Palatul Culturii Teodor
Costescu. La această manifestare cultural-artistică grupul de umor al studenților
„STRICT SECRET” a obținut Premiul ”Interludius”.
11. 14 iulie 2018 absolvenţii promoţiei 2018 Centenarul Unirii a Academiei
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” au depus jurământul de credinţă faţă de patrie şi au
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primit gradul de ofiţer. La festivitate au participat doamna ministru al afacerilor
interne, Carmen Daniela Dan, domnul consilier de stat Radu Țipișscă, precum şi
distinşi reprezentanţi ai ambasadelor, ministerelor din instituţii publice. Un număr de
577 de absolvenți ai Facultății de Poliție, Științe Juridice și Administrative, Poliție de
Frontieră, Jandarmi, Pompieri și Arhivistică, au salutat cu onoare Drapelul și au defilat
împreună în aplauzele celor prezenți. Au adus onoare părinților și instituției care i-a
format șefii de promoție: Paraschiv Cosmin-Alin, Cotos Aurica, Moise Alexandra
Gabriela, Ganea Radu Stelian, Telegescu Alexandra Gabriela și nu în ultimul rând
Mucea Alin, șeful Promoției 2018 ,,Centenarul Unirii,, cu media 10.
12. 16 iulie 2018 s-a aniversat în premieră, la sediul M.A.I ,,Ziua Ministerului
Afacerilor Interne,, zi importantă ce a fost marcată printr-un ceremonial militarreligios în prezența ministrului afacerilor interne, doamna Carmen Daniela Dan, dar și
a mai multor reprezentanți ai conducerii structurilor proprii. La acest eveniment a
participat și rectorul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, domnul comisar
șef de poliție prof.univ.dr. Adrian Iacob, care a asistat atât la acordarea de către
ministrul afacerilor interne a Emblemei de Onoare pentru cei 29 de pompieri, jandarmi
și polițiști, care au participat la misiunile de salvare de vieți în cazul inundațiilor, cât
și la înălțarea drapelului României, alaturi de cel al Uniunii Europene și cel al NATO,
în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne;
13. 28 septembrie 2018 s-a desfășurat ceremonialul depunerii jurmântului,
astfel 580 de tineri din cadrul Facultăților de Poliție, Poliție de Frontieră, Științe
Juridice și Administrative, Jandarmi și Pompieri au jurat credință patriei și cu emoție
și entuziasm au prezentat onorul în pas de defilare, sub faldurile drapelului Academiei
de Poliție, invitaților, profesorilor și nu în ultimul rând părinților. La ceremonie a
participat doamna ministru al afacerilor interne, Carmen Daniela Dan precum şi
distinşi reprezentanţi ai ministerelor, ambasadelor şi instituţiilor publice. În
deschiderea ceremoniei a luat cuvântul rectorul Academiei de Poliţie, domnul comisar
sef de poliţie, prof. univ. dr. Adrian Iacob, care a urat studenților succes în nobila
carieră aleasă și i-a asigurat de tot sprijinul instituției pe care au ales să o urmeze;
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14. 01 noiembrie 2018 studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan
Cuza” au participat la salonul de Carte juridică, poliţistă și civică a M.A.I ediţia XXIIa, organizat la sediul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor Interne;
15. 07 noiembrie 2018 s-a desfășurat Balul Bobocilor al studenților anului I;
16. în perioada 09 - 11 noiembrie 2018 studenții Academiei de Poliție
”Alexandru Ioan Cuza” s-au deplasat în Găești, județul Dâmbovița, pentru a participa
la Festivalul Național de Umor ”Povestea Vorbei”, ediția a XVI-a organizat de către
Primăria și Consiliul Local Găești și Casa de Cultură”Dumitru Stanciu”, unde au
obținut Locul I – la secțiunea de individual și Locul III – la secțiunea grup;
17. 14 noiembrie și 5 decembrie 2018, studenţi din cadrul Academiei de
Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au participat la evenimentul caritabil pentru copiii
internați în secția de Hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni din
București, desfășurat în colaborare cu Fundația „Oferă în dar un zâmbet”;
18. 03 decembrie 2018, studenții trupei ”Strict Secret” din cadrul Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au participat la Gala Integrității- ediția a III-a,
intitulată ”Consilierul de etică/integritate în instituțiile publice- evoluție, impact și
perspectivă” organizată de către Direcția Generală Anticorupție, la Sala ARCUB;
19. 07 decembrie 2018, studenții trupei ”Strict Secret” din cadrul Academiei
de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” au participat la evenimentul „100 de ani de
integritate”, organizat de către Direcția Generală Anticorupție, la Sala ARCUB;
20. 17 decembrie 2018, studenți ai Academiei de Poliție care s-au remarcat
prin rezultate deosebite în activitatea universitară în decursul anului universitar 20172018, au fost premiați în cadrul Galei Tineretului, eveniment organizat. de Primăria
Capitalei prin intermediul Centrului pentru Tineret al Municipiului București;
21. 18 decembrie 2018, în cadrul Academiei de Poliție, s-a desfășurat
tradiționalul eveniment dedicat sarbatorilor de iarnă. În cadrul acestei zile, în prezența
domnului consilier de stat, colonel Radu Țipișcă și cadrelor instituției noastre, pe
platoul Academiei s-au adunat toti studentii instituției în frunte cu un grup de
colindatori ai trupei Strict Secret, care au urat într-o maniera proprie sărbatori fericite
tuturor membrilor comunității universitare. Domnul rector al Academiei de Poliție,
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chestor de poliție, prof.univ.dr. Adrian Iacob, a multumit studentilor pentru frumoasa
organizare si a impartasit printr-un discurs cele mai alese ganduri celor prezenti.
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XI. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR DIN
PROMOȚIILE PRECEDENTE
Procentajul a fost de 100%.
XII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2019, RESPECTIV ANUL
UNIVERSITAR 2019-2020
Obiectivele pentru anul 2019, respectiv Anul universitar 2019-2020, rămân
„Creşterea competitivităţii sistemului de formare iniţială şi continuă” şi
„Modernizarea şi dezvoltarea Academiei pentru asigurarea unui învăţământ
superior la standarde europene”, dar principalul obiectiv este realizarea
reorganizării Academiei de Poliţie, care va contribui major la realizarea celorlalte
două.
În acord cu Planurile manageriale şi de dezvoltare ale Academiei, Academia
de Poliţie şi-a stabilit următoarele obiective:
- Aplicarea Planului de asigurare a calităţii în învăţământul superior şi a
Programului de activităţi privind asigurarea calităţii;
- Revizuirea procedurilor privind implementarea managementului calităţii la
toate structurile Academiei;
- Accesarea fondurilor alocate cercetării pentru punerea în aplicare a unor
proiecte care să ofere cercetări elaborate, soluții viabile, inovatoare în rezolvarea unor
probleme de dezvoltare a societății;
- Ne propunem crearea unui centru de cercetare în conformitate cu
reglementăriile proprii și legislația națională care să cuprindă personalități știintifice
ale comunității academice, dar și tineri cercetători pentru a oferi cadrul de formare a
resurselor în domeniul științei;
- Dezvoltarea personală și profesională a studentului, promovarea în rândul
studenților a activităților extra curriculare și de voluntariat, precum și organizarea și
desfășurarea de activități individuale și de grup pe probleme motivaționale și
educaționale;
- Organizarea de training-uri, workshop-uri prin surse de informare și
documentare în domeniul profesional;
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- Îmbunătăţirea colaborării şi comunicării cu celelalte structuri ale
Academiei, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi a celor specifice pe linia
asigurării calităţii învăţământului, a reglementărilor interne şi a controlului
intern/managerial;
- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului din cadrul Academiei
de Poliției prin participarea la cursuri de perfectionare a pregătirii în domeniul în care
activează;
- Menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N. şi M.A.I., dar și
cu alte ministere care au legătură cu activitatea în domeniu, cu instituţii de învăţământ
superior de stat și privat, din ţară şi din străinătate, în vederea asigurării unui sistem
educaţional performant şi pentru realizarea schimbului de bune practici.
Am găsit permanent sprijin din partea conducerii Ministerului Afacerilor
Interne şi a departamentelor operative, astfel că obiectivele pe care ni le-am propus au
fost realizate în bune condiţii.
În acest context apreciez că întregul personal al Academiei de Poliţie, corpul
profesoral, studenţii şi instructorii pot executa misiunile ce ne revin la exigenţele
impuse de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi în conformitate cu strategia
educaţională.

RECTOR
AL ACADEMIEI DE POLIȚIE ,,Alexandru Ioan Cuza”,
Chestor de poliție

Prof.univ. dr. Adrian IACOB
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