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A. ASPECTE GENERALE
Activitatea structurilor Academiei în anul 2015, pe linia asigurării calității 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 stabilite pe linia calității.
Principalele responsabilităţi stabilite și urmărite/monitorizate în special prin Serviciul Asigurarea
Calității Învățământului și Metodologii au fost elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Academiei, și au urmărit:
- organizarea și derularea procesului de pregătire a evaluării instituționale Aracis 2015,
- elaborarea/implementarea politicilor în domeniul asigurării şi evaluării calităţii educaţiei,
- asigurarea standardelor de calitate prevăzute de reglementările legale în vigoare,
- elaborarea metodologiilor cu privire la diferitele segmente ale învăţământului universitar,
- reinventarierea obiectivelor Academiei și a obiectivelor specifice ale structurilor interne, în
contextul reorganizării funcționale și al înființării unor facultăți noi, precum și al unor structuri suport noi,
- elaborarea noi Carte universitare a Academiei, având în vedere reorganizarea instituțională,
- revizuirea regulamentelor și metodologiilor în noul context organizatoric, precum și sprijinirea
procesului de modificare a H.G. 294 /2007 - privind organizarea și înființarea Academiei de Poliție,
- aplicarea la nivelul structurilor academiei a Planului de asigurare a calităţii învăţământului şi a
Programului de activităţi privind asigurarea calităţii 2014/2015;
- revizuirea procedurilor privind implementarea managementul calităţii învăţământului la
structurile Academiei;
- întocmirea documentației specifice procesului de evaluare instituțională ARACIS 2015, pregătirea
dosarelor de evaluare și a anexelor;
- 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 şi a controlului intern/managerial;
- revizuirea și întocmirea noului Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial,
pentru eficientizarea acţiunilor de control;
- actualizarea Registrului de Riscuri majore al Academiei de Poliţie;
- continuarea implementării Registrului Matricol Unic în Academia de Poliţie;
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului serviciului, inclusiv prin participarea la cursuri
de profil;
- menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N.C.Ş. şi M.A.I., precum şi cu alte instituţii
de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în vederea asigurării unui sistem educaţional performant
şi pentru realizarea schimbului de bune practici.
- participarea la activităţile de reprezentare a Academiei cu ocazia unor evenimente, pe
problematici privind asigurarea calităţii în învăţământ şi a controlul intern/managerial;
- postarea în pe site-ul Academiei și în directorul Public al Academiei a documentelor de interes şi
administrarea informaţiilor privind învăţământul superior, asigurarea calităţii învăţământului.

B. Realizări instituționale
I. Pregătirea și Gestionarea Procesului de autoevaluare și de evaluare instituțională ARACIS 2015.
-

Elaborarea Planurilor de masuri și de acțiuni
Elaborarea Raportului de autoevaluare institutională + Anexe și a Rapoartelor de autoevaluare a tuturor
programelor de studii
Verificarea documentelor întocmite, modificarea lor, constituirea DOSARULUI DE AUTOEVALUARE INTERNA
– în vederea transmiterii lui către ARACIS.
Reprezentarea Academiei și a facultăților pe parcursul vizitei de evaluare externă.
Centralizarea și constituirea (în format letric și electronic a întregii documentații ARACIS 2015. Arhivarea
documentatiei.

Rezultat – Acreditarea instituțională cu calificativul “ Grad de încredere ridicat”
- Acreditarea/autorizarea provizorie, după caz, a tuturor programelor de studii
supuse procesului de evaluare.
-

II. Întocmirea Documentației pentru Programele de studii IFR și ID.

Elaborarea Procedurilor specifice ID și IFR - respectiv 6 proceduri:
Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a CIFRID.
Elaborarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și normarea activităților didactice la formele de
învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță.
Participarea la elaborarea Strategiei de perfecționare a personalului didactic în tehnologiile IFR și ID și a
Programului de instruire și perfecționare a personalului didactic în tehnologiile IFR și ID.

Rezultate – Acreditarea/autorizarea provizorie, după caz, a programelor de studii IFR și ID.

III. Organizarea și derularea activităților Comisiei de evaluare și asigurare a calității de la nivelul
Academiei și a Subcomisiilor de la nivelul Facultăților

-

-

Organizarea ședințelor de calitate de la nivelul Academiei de Poliție – convocare, adrese, corespondență, documentație,
modele de lucrări, etc.
Întocmirea tuturor proceselor verbale de ședință – SACIM pentru Comisia de calitate.
Elaborarea documentației specifice Comisiei de evaluare și asigurare a calității educației.

Rezultate – Aprecierea pozitivă a ARACIS referitor la activitatea Comisiilor și subcomisiilor
de calitate cu prilejul evaluărilor.
IV. Elaborarea și modificarea/ revizuirea/ actualizarea regulamentelor și metodologiilor specifice
procesului de învățământ, astfel:

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Academia de Poliţie.
Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor şi a ocupării unor funcţii la nivelul Academiei.
Carta Universitară 2015.
Metodologia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senatul Academiei de Poliţie.
Metodologia organizării şi desfaşurării alegerilor pentru rectorul Academiei de Poliţie.
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante la nivelul Academiei de Poliţie.
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei.
Metodologia privind organizarea referendumului la nivelul Academiei de Politie pentru alegerea modalitatii de
desemnare a Rectorului.
I. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de instructori de ordine
publică.
J. Regulament privind organizarea şi desfaşurarea procesului de abilitare.
I. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la masterat

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Rezultate – Buna derulare a procesului de învățământ și a precesului de alegeri/ocupare a
diferitelor funcții/posturi de la nivelul Academiei.
V. Derularea controalelor interne pe linia asigurării calității învățământului în cadrul structurilor
de învățământ ale Academiei de Poliție:

-

Întocmirea Planificări privind efectuarea controalelor – document elaborat împreună cu șefii de structuri de învățământ,
în acord cu programul propriu.
Intocmirea Listei cu documentele ce vor face obiectul verificărilor pe linie de calitate.
Stabilirea obiectivelor de control și trasmiterea către structuri a Listei cu documentele supuse verificărilor.

-

Realizarea verificărilor, evaluărilor la nivelul structurilor de învățământ. Realizarea unor îndrumări și prezentarea unor
soluții/proceduri de îndeplinire a standardelor de calitate.
Întocmirea Rapoartelor de control și transmiterea acestora către Președintele Comisiei de Asigurare a Calității
Învățământului din Academia de Poliție.

Rezultate – Conducerea Academiei a reușit să realizeze o scanare a modului de îndeplinire a
sarcinilor și standardelor de calitate la nivelul Facultăților Academiei și să aibă o
imagine a modului cum sunt respectate/îndeplinite Planurile de măsuri pe linia
asigurării calității învățământului.

C. Realizări profesionale - Cadre didactice ale Academiei
1. Prof.univ.dr. Gheorghe Popa – 2015 – Premiul I acordat de către National Recherche Council
of Thailand Invention & Innovation for Sustenable Developement for “BEST
INTERNATIONAL INVENTION” pentru lucrarea „Poligraf cu sistem integrat de coasistare si
metod[ de testare cu ajutorul acestuia”
2. Toma Cojanu si Gheorghe Popa – 2015 / Medalie de aur la Euro INVENT - „European
exhibition of creativity and innovation” cu lucrarea „Investigarea criminalistică a infracțiunilor
din doemniul drepturilor de autor și a drepturilor conexe, în contextul armonizării dreptului la
nivel european”.
3. Dl. Conf.univ.dr. ing. Mocioi Alin - exercită din anul 2013 - funcția de Secretar European Fire
Service College's Association (EFSCA):
4. Conf.univ.dr. Cezar PEŢA, conf.univ.dr. Ion BUSUIOC, lect.univ.dr. Cristian
PROFIRESCU, lect.univ.dr. Sorin Stelian CĂPĂŢÎNĂ, asist.univ.dr. Ştefan DOGARU,
asist.univ.dr. Cătălin ENUŢĂ - 6 (şase) cadre didactice au participat în calitate de specialişti în
cadrul Proiectului HOME/2012/ISEC/AG „Dezvoltarea capacităţii de reacţie a structurilor de
ordine şi siguranţă publică în cazul actelor teroriste prin utilizarea CBRN”.
5. Asist.univ.dr. Cătălin ENUŢĂ a obţinut o bursă de studii doctorale POSDRU/159/1.5/S/138822
„Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente
în domeniul „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă
naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită „SmartSPODAS”.
6. Participarea lector univ. dr. Chelaru Rafael-Dorian (director proiect) şi a asist. univ. Cătălin
Sandu (cercetător ştiinţific) în echipa proiectului de cercetare Arhiva genealogică virtuală instrument informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, finanţat
de UEFISCDI în cadrul PN II – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, competiţia 2013, în
parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A. Durata: 30 luni (01.07.2014-30.12.2016). Valoarea totală
a a finanţării de la bugetul de stat – 1.250.000 lei;
7. Participarea conf. univ. dr. Nicu Pohoaţă (director proiect) în echipa proiectului de cercetare
Insolvenţă şi faliment în România modernă (contract încheiat cu Editura Pro Universitaria perioada
1 oct. 2011-1oct. 2016. Valoarea contractului - 5.000 euro).
8. Lector.univ.dr.ing. Garibald Popescu – Diplomă de excelență pentru lucrarea – Influența
aditivilor asupra scurgerii apei prin conducte și acesorii utilizate la stingerea incendiilor. Editura
M.A.I. – ediția a XIX a Salonului de carte juridică, polițistă și civilă al M.A.I. – 13.11.2015.
9. Prof.univ.dr. Lozneanu Verginel – a obținut Premiul “Mihail Eliescu” – pentru lucrarea “Tratat
de drept procesual civil” din partea Uniunii Juriștilor din România – 16.12.2015.
10. Drd. Nechita Dănuţ – bursa de studii doctorale – bursă obţinută în cadrul unui proiect identificat
prin următoarele: Axa prioritară 1: „Educaţia si formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere” Titlul proiectului: „Securitate prin
cunoaştere” – Reţea integrată/educaţională de formare, consiliere şi orientare a doctoranzilor
pentru o carieră în cercetare în domeniile securitate, apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
– SECNETEDU.
11. Burse de studii postdoctorale:
 Lect. univ. dr. Panfil Georgică
 Lect. univ. dr. Secăreanu Marian
 Lect. univ. dr. Marcoci Mihail
 Lect. univ. dr. Moldovan Viorica
 Lect. univ. dr. Drăghici Victor




Lect. univ. dr. Mihai Cosmin
Lect.univ.dr. Ştefan Cristian. - bursele au fost obţinute în cadrul unui proiect identificat prin
următoarele: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării
doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi
siguranţă naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”ID proiect:
POSDRU/159/1.5/S/138822.

D. Realizări profesionale studenți
I. Învățământ și cercetare științifică

1. Premiul I, obținut de stud. Mircea Lucian-Cristian sub îndrumarea conf.univ.dr.ing. col. Darie
Emanuel, cu lucrarea Abordare informatică-operativă a parametrilor stratului de fum în situații de
urgență la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești: Securitate şi globalizare. România, actor
relevant al securităţii regionale organizată de Academia Națională de Informații, 14-16 mai 2015;
2. La concursul organizat între instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I. la Şcoala de Subofiţeri de
Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – „Valenţele informative ale comunicării”, studenţii
facultăţii au obţinut următoarele premii, astfel:
- locul II – secţiunea eseu – stud. Măgureanu Vlad;
- locul III – secţiunea eseu – stud. Faur Bogdan;
- locul III – secţiunea desen – stud. Gabroveanu Cristian;
3. Locul III obţinut de studenta Andreea Corbu (seria 2014-2017) la secţiunea conferinţa
internaţională studenţească organizată de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu în
perioada 3-5 decembrie 2015;
4. Obţinerea pe bază de concurs a unor burse de studio Erasmus sau de cercetare:
- 5 granturi de mobilitate Erasmus în Cehia de către studenţii Buna Larisa, Corbu Andreea, Cucu
Valentina, Ghiţă Mădălina şi Ioniţă Daniel în urma concursului de selecţie - noiembrie 2015;

I.

Sport 2015

TOTAL MEDALII
- 18 medalii de aur
- 7 medalii de argint
- 10 medalii de bronz
Campionate Naţionale Universitare
Judo:
- 1 medalie de aur
- 1 medalie de argint
- 2 medalii de bronz
Kempo:
- 4 medalii de aur
- 1 medalie de argint
- 1 medalii de bronz
Tenis de masă:
- 1 medalie de aur
- 1 medalie de argint
Tenis de câmp:
- 1 medalie de argint
Cupa Instituţiilor de Învăţământ ale M.A.I.
Judo:
- 5 medalii de aur
- 1 medalie de argint
- 1 medalie de bronz
Atletism:
- 4 medalii de aur
- 2 medalie de argint
- 1 medalie de bronz
Tenis de masă
- 1 medalie de aur

Campionate M.A.I. Înot cadre:
- 2 medalii de bronz
Înot studenţi:
- 2 medalii de aur
- 1 medalie de argint
- 3 medalii de bronz
Alte competiţii
Festivalul Universitar Aerobic:
- un loc I
Cros:
- 4 locuri I
- 1 loc III la semimaraton
Triatlon
- 3 locuri I

II.

Cultură 2015

1. In perioda 07-14 aprilie 2015, studenţii Academiei au participat la ediţia a XVI-a a Festivalului
cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale M.A.I., Cluj-Napoca. La
acest eveniment cultural s-au obtinut urmatoarele premii: Facultatea de Poliţie locul I la muzică folk
grup şi Facultatea de Pompieri locul II la aceeaşi secţiune. Locul I muzică folk solist – studentul Marius
Cozmei anul III poliţie, locul II studentul Găzdac Florin- anul II Pompieri; Muzică populară – studenta
Adina Mihăiţă- locul I, studenta Moraru Ancuşa (anul I) locul II. Muzică instrumentală – locul I
studentul Argint Ionuţ anul II, locul III Cântea Denis – chitară electrică- Fac. Poliţie ; locul III student
Badea Dan- Fac. Poliţie. Muzică uşoară – Locul II studentul Cozmei Marius şi studenta Moraru
Ancuţa – locul I.
2. În data de 17.06.2015, trupa de teatru a studentilor Academiei de Politie, ,,TMT Strict Secret”, au
participat la Festivalul de Teatru ,,La teatrale cu mantale” organizat la Centrul Cultural al MAI, unde
au obtinut locul I.
3. În perioada 16-22.11.2015 s-a organizat de către Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş,
Festivalul Naţional Studenţesc de Satiră şi Umor, ediţia a XVII-a. Concursul s-a desfăşurat pe două
secţiuni, astfel: Concursul de creaţie cu subsecţiunile –caricatură, grafică umoristică şi video ;
Concursul de interpretare cu subsecţiunile – pantomimă, cântec satiric, moment satiric şi umoristic,
stand-up comedy, improvizaţie (teatru-sport). Tema pentru fiecare dintre cele două secţiuni a fost
„VIAŢA DE STUDENT”. Astfel, studenţii Academiei au obţinut 4 PREMII I la concursul de
interpretare la subsecţiunile: pantomimă individual, pantomimă grup, improvizaţie şi moment satiric şi
umoristic grup, MARELE PREMIU DE POPULARITATE acordat în unanimitate de un juriu
competent din care au făcut parte actori, regizori şi artişti plastici, 2 PREMII II la subsecţiunea de
interpretare stand up comedy precum şi la concursul de creaţie la subsecţiunea caricatură, 1 PREMIU
3 la subsecţiunea de interpretare cântec satiric;
4. În data de 11.12.2015, studentul Găitan Andrei din anul II al Facultăţii de Ştinţe Juridice şi
Administrative (clasa 203), a participat la Premiile Creativităţii ARCUB- UNATC 2015, unde a
obţinut Premiul de Excelenţă.

VI. CONCLUZII. OBIECTIVE PE LINIA ASIGURĂRII CALITĂȚII- ANUL 2016
În anul 2015, Academia de Poliție s-a preocupat să menţină şi să dezvolte buna colaborare între
toate structurile funcţionale, precum şi cu structurile M.A.I. și ale M.E.N.C.S. cu care colaborează pentru
îndeplinirea atribuţiilor specifice.
În acord cu Planurile manageriale şi de dezvoltare ale Academiei pentru anul 2016, Academia de
Poliție şi-a stabilit următoarele obiective:
a) Aplicarea Planului de asigurare a calităţii învăţământului şi a Programului de activităţi privind
asigurarea calităţii 2016-2017;
b) Revizuirea procedurilor privind implementarea managementului calităţii la toate structurile
Academiei;

c) Îmbunătăţirea colaborării şi comunicării între toate structurile Academiei, pentru îndeplinirea
obiectivelor strategice şi a celor specifice pe linia asigurării calităţii învăţământului, a reglementărilor
interne şi a controlului intern/managerial;
d) Actualizarea, revizuirea sau modificarea, după caz, a regulamentelor şi metodologiilor existente,
precum şi elaborarea de noi regulamente şi metodologii, în conformitate cu reglementările nou apărute în
domeniul învăţământului şi cu normele M.A.I.;
e) Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului serviciului, inclusiv prin participarea la
cursuri de profil;
f) Menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N.C.Ş. şi M.A.I., precum şi cu alte
instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în vederea asigurării unui sistem educaţional
performant şi pentru realizarea schimbului de bune practici.
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