
ORDIN  Nr. 5867/2020 din 22 octombrie 2020 

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Poliţie 

"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1038 din 6 noiembrie 2020 

 

    În baza prevederilor art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de 

referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Superior, cu modificările ulterioare, 

    ale Raportului extern de evaluare întocmit de Consiliul de Etică şi Management 

Universitar, înregistrat la Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării cu nr. CMU 149 din 19.10.2020 şi 

la Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu nr. 36.053 din 19.10.2020, 

    având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 

5.863/2020 pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul 

Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti şi ale Ordinului 

ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.864/2020 pentru retragerea acreditării 

Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de 

Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, 

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu 

modificările ulterioare, 

 

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Academiei de Poliţie 

"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 2 

    Monitorizarea specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din 

Bucureşti se realizează pe o perioadă de 12 luni, începând cu data publicării 

prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    ART. 3 

    În vederea aplicării prevederilor art. 2 cu ocazia vizitei de monitorizare, se va 

numi prin ordin de serviciu comisia de monitorizare specială a Academiei de 

Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti. 

    ART. 4 



    Se aprobă componenţa comisiei de monitorizare conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă la prezentul ordin. 

    ART. 5 

    Direcţia generală învăţământ universitar, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan 

Cuza" din Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior (ARACIS) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 6 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              Ministrul educaţiei şi cercetării, 

                              Cristina Monica Anisie 
 

    Bucureşti, 22 octombrie 2020. 

    Nr. 5.867. 

 

    ANEXA 1 

 

                         METODOLOGIE 

de monitorizare specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din 

Bucureşti 
 

    ART. 1 

    Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, instituţie de 

învăţământ superior, care face parte din sistemul naţional de învăţământ, este 

monitorizată pe o perioadă de 12 luni, începând cu data publicării prezentei 

metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    ART. 2 

    (1) Monitorizarea specială are în vedere verificarea ducerii la îndeplinire a 

măsurilor organizatorice şi activităţilor dispuse prin prezenta metodologie. 

    (2) Monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de 

calitate specifice învăţământului superior, privind întreaga activitate didactică, de 

cercetare ştiinţifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de 

eliberare a actelor de studii. 

    (3) În procesul de monitorizare a activităţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

colaborează atât cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior (ARACIS), cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate, 

precum şi, după caz, cu alte organisme specializate ale statului. 

    ART. 3 

    (1) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti elaborează un 

plan de măsuri în vederea asigurării respectării reglementărilor privind 

organizarea şi funcţionarea învăţământului superior, cercetarea universitară, etica 

universitară şi asigurarea calităţii în învăţământul superior. 



    (2) Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, pe perioada 

monitorizării, are obligaţia de a prezenta Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

rapoarte de progres privind îndeplinirea planului de măsuri asumat, menţionat la 

alin. (1). 

    (3) Aceste rapoarte vor conţine informaţii referitoare la: 

    a) evidenţa studenţilor înmatriculaţi pe specializări, forme de învăţământ şi 

locaţii geografice; 

    b) registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări; 

    c) planuri de învăţământ; 

    d) personal didactic, state de funcţii; 

    e) baza materială utilizată în desfăşurarea procesului didactic; 

    f) alte aspecte din activitatea instituţiei; 

    g) evoluţia implementării planului de măsuri menţionat la alin. (1). 

    ART. 4 

    (1) Comisia de monitorizare specială se va deplasa ori de câte ori este nevoie 

la instituţie pentru a verifica conformitatea şi realitatea celor precizate de către 

universitate în rapoartele de progres transmise şi va întocmi rapoarte ce vor 

prezenta stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de către Academia de 

Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, problematica menţionată la art. 3 

alin. (1) şi (3), precum şi alte aspecte semnalate la faţa locului. 

    (2) Până la 30 iunie 2021 comisia de monitorizare specială va întocmi un raport 

intermediar prin care va formula o propunere privind măsurile provizorii în ceea 

ce priveşte activitatea şi programele de studii ale Academiei de Poliţie 

"Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti. 

    (3) La sfârşitul perioadei de monitorizare se va întocmi un raport final care va 

cuprinde propuneri privind măsurile finale în ceea ce priveşte activitatea şi 

programele de studii ale Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din 

Bucureşti. 

 

    ANEXA 2 

 

               COMISIA DE MONITORIZARE SPECIALĂ 

    a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti 
 

    1. Victor Iliescu - preşedinte 

    2. Titi Iulian Agafiţei - membru 

    3. Vasilica Stan - membru 

 

                              --------------- 


