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Obiectivul general al
Academiei

I.
Dezvoltarea
şi
afirmarea Academiei
de Poliţie ca instituţie
universitară de formare
profesională
generatoare
de
cunoştinţe
ştiinţifice
adaptate
cerinţelor
societăţii

Obiectivul specific

Activităţi

I.1
Asigurarea
pregătirii
iniţiale
şi
continue
a
personalului pentru structurile
de ordine şi siguranţă publică
şi alţi beneficiari, la standarde
de calitate ridicate, specifice
învăţământului universitar de
performanţă;

I.1a Îmbunătăţirea continuă a procesului de
învăţământ în vederea formarii capacităţilor şi
competenţelor profesionale necesare absolvenţilor
pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor şi
posturilor, pe care le vor ocupa după finalizarea
studiilor
I.1b Pregătirea pentru evaluarea instituţională
periodică în vederea menţinerii calificativului „Grad
de încredere ridicat” acordat de ARACIS cu prilejul
ultimei evaluări externe.

I.2
Diversificarea
ofertei
educaţionale în acord cu
cerinţele pieţei muncii şi
realizarea unei îmbinări mai
eficiente a educaţiei teoretice
cu cea practică;

I.3 Modernizarea

Indicatori de
performanţă/
rezultat
Nr. de
activităţi
îmbunătăţite

Raportul de
autoevaluare
instituţională

Termen

Anual

Conform
planificării

I. 2a Proiectarea şi acreditarea de noi programe de
studii în acord cu cerinţele pieţei muncii şi cu nevoile
beneficiarilor
I. 2b Corelarea conţinuturilor programelor de studii
cu cerinţele beneficiarilor potenţiali şi ale pieţei
muncii la nivel naţional şi european

Nr. programe
de studiu nou
înfiinţate

Anual

Nr. programe
îmbunătăţite

Anual

I. 2c Îmbunătăţirea sistemului de organizare şi
desfăşurare a stagiului de practică
procesului I. 3a Finalizarea instalării, operaţionalizarea şi

Programul de
practică
revizuit
Nr. utilizatori

Anual

Anual

Structura
responsa
bilă

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I
Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I
S.A.C.I.M
Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I
Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I
Facultăţile
B.C.I.

de învăţământ;

instruirea personalului pentru utilizarea platformei de
e-Learning a Academiei şi interconectarea ei cu alte
reţele similare
I. 3b Digitalizarea procesului de învăţământ şi
implementarea noilor metode de învăţare;
I.3c Îmbunătăţirea reglementărilor interne specifice
procesului de învăţământ în acord cu evoluţiile şi
bunele practici interne şi internaţionale în materie de
asigurare a calităţii
I.4 Îmbunătăţirea continuă a I. 4a Informarea periodică a societăţii civile cu
imaginii Academiei
privire la activitatea instituţiei
I.4b Asigurarea transparenţei şi promovarea imaginii
publice a Academiei
II.
Realizarea
unui
sistem
de
cercetare
ştiinţifică,
dezvoltare şi inovare
integrat,
care
să
genereze capabilităţi şi
capacităţi de cercetare
coerente,
complementare,
competitive şi eficiente.

II.1
Redefinirea
rolului
cercetării şi inovării în
îmbunătăţirea
procesului
educaţional

ai platformei

e-Learning
Nr. cursuri
informatizate
Nr. de
reglementări
întocmite /
revizuite
Nr. informări
Nr. accesări
site / feedback

Anual

Facultăţile

Anual

S.A.C.I.M.

Periodic

B.R.P.C.I.

Periodic

B.R.P.C.I.

Nr. de
II.1a Derularea unor programe de cercetare şi
programe
specializări inteligente specifice domeniului ordinii şi
derulate
siguranţei publice
Nr.
activităţi de
II.1b Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare
cercetare
ştiinţifică în cadrul procesului de învăţământ

Anual

II. 2a Crearea unui mediu atractiv de cercetare,
stimularea şi motivarea personalului care obţine
rezultate notabile în
activitatea de cercetare
ştiinţifică sau de inovare
II. 2b Crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii
publicaţiilor ştiinţifice ale Academiei
II. 2c Integrarea doctoranzilor şi post-doctoranzilor în
proiecte de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) de
echipă, cu teme de interes pentru domeniile în care
Academia derulează programe de studii

Anual

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală

valorificate

II.2 Susţinerea aspiraţiei către
excelenţă
în
cercetare,
identificarea şi dezvoltarea
ideilor inovatoare care sprijină
dezvoltarea durabilă

Metodologie/
procedură de
motivare a
personalului
Nr. criterii de
calitate noi
Nr. doctoranzi
şi postdoctoranzi
implicaţi în
proiecte
Nr. activităţi

II.3 Dezvoltarea unor forme II. 3a Creşterea numărului de activităţi de cercetare în
flexibile şi eficiente de cadrul
consorţiilor/parteneriatelor
naţionale/
participare
la
cercetarea internaţionale
ştiinţifică
II. 3b Creşterea vizibilităţii internaţionale prin Nr. participări
participarea la evenimente şi studii internaţionale şi
prin conectarea la reţele de cercetare internaţionale
II. 3c Realizarea unor programe de cercetare cu Nr. parteneriate

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală

Anual

Anual

Anual

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I

/acorduri
parteneri educaţionali europeni în care Academia să
dobândească rolul de leader
Nr. de
III.
1
Încurajarea
şi III. 1a Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
participări
amplificarea activităţilor de grupuri de lucru, workshop-uri interne şi internaţionale
schimb de experienţă şi de etc;
cunoştinţe
în
cadrul III. 1b Încheierea de noi protocoale sau acorduri de Nr. de acorduri/
protocoale
conferinţelor, workshop-urilor, colaborare ori de parteneriat cu instituţii de învăţământ şi
Nr. de
de cercetare din ţară şi din străinătate şi preluarea bunelor
grupurilor de lucru etc.
instrumente

III.
Amplificarea
colaborării
interinstituţionale
pe
plan
intern
şi
internaţional, în scopul
implementării
practici şi a metodelor de lucru utilizate de aceştia
practicilor moderne de
formare iniţială şi III. 2 Creşterea vizibilităţii
III. 2a Înscrierea, aderarea sau afilierea la diferite
continuă
internaţionale a Academiei
organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de
învăţământ sau profesionale;
III. 2b Participarea la consorţii universitare naţionale sau
europene în domeniul ordinii publice şi siguranţei
naţionale
III. 2c Organizarea anuală în Academie a cel puţin unei
sesiuni ştiinţifice cu participare internaţională,

(bune practici )
Nr. acorduri
/afilieri

IV. 1 Promovarea unui proces
educaţional de calitate

Anual

Anual

Nr. sesiuni
ştiinţifice

Anual

IV. 1a Monitorizarea procesului de învăţământ, Nr. rapoarte de
identificarea abaterilor de la standardele de calitate, monitorizare
stabilirea corecţiilor şi realizarea măsurilor dispuse
IV. 1b Dezvoltarea sistemului de control Raportul anual
intern/managerial la nivelul Academiei şi menţinerea al Rectorului

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I

Anual

Nr. de
participări

III. 3 Creşterea şi întărirea
Nr. activităţi de
cooperării inter-instituţionale III. 3a Cooperarea cu instituţii similare din spaţiul
cooperare
cu instituţii similare din ţară şi învăţământului european şi din afara acestuia, precum şi
cu organizaţii tip CEPOL şi A.E.P.C., FRONTEX;
din străinătate
Nr. de
III. 3b Creşterea volumului de mobilităţi a studenţilor
mobilităţi
şi a personalului didactic între facultăţile Academiei
derulate
şi instituţii din străinătate
IV.
Menţinerea
şi
perfecţionarea
sistemului
de
management al calităţii
în educaţie, pentru
asigurarea
competitivităţii
şi
la
performanţei
standarde naţionale şi
internaţionale

Anual

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I

Anual

S.A.C.I.M.

Anual

S.A.C.I.M.

gradului de conformitate a acestuia în raport cu
standardele de control intern/managerial
IV. 2 Menţinerea standardelor de IV. 2a Evaluarea periodică a calităţii programelor de Raportul de
evaluare
calitate şi a acreditărilor / studii
certificărilor
sistemului
de IV. 2 b Implementarea în Academie a noilor politici Raportul
Comisiei de
management al calităţii
în domeniul asigurării şi evaluării calităţii educaţiei
calitate

Anual

IV. 3 Perfecţionarea pregătirii IV. 3a Evaluarea periodică a sistemului de formare Raportul de
profesionale a personalului profesională şi îmbunătăţirea proceselor
evaluare

Anual

Anual

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I/
S.A.C.I.M
S.M.R.U.

didactic şi
a
structurile suport

V. Modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii
Academiei
pentru
susţinerea unui proces
educaţional modern şi
eficient

celui

din IV. 3b Ocuparea posturilor vacante cu specialişti în
domeniile de interes ale Academiei
IV. 3c Extinderea serviciilor de reţea pentru
personalul Academiei (aplicaţii legislative, acces la
internet/intranet, e-learning etc.)
V.
1
Dezvoltarea
şi V. 1a Identificarea surselor de finanţare şi efectuarea
modernizarea bazei materiale demersurilor pentru: implementarea „Sistemului de
şi de cercetare a Academiei
supraveghere perimetrală audio-video şi control
acces”, demararea lucrărilor de reabilitare/înlocuire
a gardului împrejmuitor şi achiziţionarea şi montarea
stâlpilor de iluminat perimetral al Academiei
V. 1b Realizarea obiectivelor de investiţie“Pavilion
Est”, “Consolidare şi modernizare Pavilion Clase
imobil
Academia
de
Sud”,
“Împrejmuire
Poliţie”,“Împrejmuire
imobil
Facultatea
de
Pompieri”,“Sală de mese Tabăra Vălenii de Munte”

Nr. posturi
ocupate
Nr. servicii
noi/extinse

Anual

Nr. activităţi
realizate

Anual

V. 2 Dezvoltarea unui sistem V. 2a Menţinerea în parametrii şi dezvoltarea
informaţional fiabil şi eficient
continuă a infrastructurii de comunicaţii şi
informatică
V. 3 Creşterea fondurilor
pentru
investiţii,
inclusiv V. 3a Elaborarea şi depunerea de cereri pentru
pentru digitalizarea procesului obţinerea de finanţare prin instrumentele structurale
de învăţământ, atât din venituri ale Uniunii Europene
proprii cât şi din alte surse de V. 3b Identificarea unor surse alternative de finanţare
(fonduri de cercetare - dezvoltare ale UE şi din planul
finanţare
naţional de cercetare) şi realizarea demersurilor
necesare pentru atragerea de fonduri pentru
modernizarea infrastructurii proprii

Raport de
activitate

Şeful Serviciului Asigurarea Calităţii Învăţământului
Şi Metodologii
Comisar şef de poliţie
Lector universitar Neagu Aurel
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Procesul-verbal
de recepţie al
lucrării

Nr. cereri
depuse
Nr. demersuri
realizate

Anual

S.M.R.U.

B.C.I.

Logistică

Conform
Logistică
graficului de
investiţii

Permanent

B.C.I.

Permanent

Facultăţile
/Şcoala
Doctorală/
C.N.A.I

Permanent

Întocmit
Comisar şef de poliţie
Avram Aneta

