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„... orice alte reforme am face, oricât de bune şi folositoare ar fi,
ele ar fi de prisos dacă n-avem garantată mai întâi ordinea publică şi
siguranţa interioară a statului.”
Vasile Lascăr
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Capitolul I. PREZENTAREA INSTITUȚIEI
Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” este unitate de învăţământ postliceal,
din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, destinată pregătirii iniţiale a
agenţilor de poliţie. În prezent, în şcoală se pot pregăti un număr de 1300 elevi sau cursanţi
/serie. De asemenea, în şcoală sunt pregătiţi, la cerere, în cadrul cursului de pregătire
iniţială, poliţişti locali, precum și cursanți aparținând structurilor Inspectoratului General al
Poliţiei Române în domeniul conducerii defensive.
Ultima evaluare a şcolii realizată de ARACIP a avut loc în anul şcolar 2016- 2017
iar prin Atestatul nr. 2655 din 28.08.2017, nivelul calităţii educaţiei oferite de unitatea de
învăţământ la cei 43 de indicatori de performanţă prevăzuţi de H.G. nr.1534 / 2008, a fost
apreciat prin calificative de Foarte Bine şi Excelent.
Sistemul de formare profesională se concentrează pe satisfacerea cerinţelor
specifice domeniului ordine şi siguranţă publică şi urmăreşte:
- conectarea permanentă şi adaptare continuă la activitatea profesională și
solicitările beneficiarului;
- proiectarea curriculară centrată pe formarea de competenţe solicitate de
activitatea profesională;
- proiectarea curriculară de module diferențiate centrate pe formarea de competenţe
specializate în domeniile solicitate de beneficiari;
- evaluarea competenţelor profesionale dobândite în concordanţă cu finalităţile
stabilite;
- organizarea de programe de formare determinate de necesitate, strict specializate,
desfăşurate intensiv - preponderent practic;
- utilizarea platformelor e-learning pentru transmiterea conţinuturilor şi evaluarea
cunoştinţelor;
- promovarea cooperării şi colaborării pentru asigurarea calităţii formării
profesionale;
- asigurarea unor condiţii optime formării continue /ulterioare profesionale
(formatori, metode moderne, tehnică interactivă de predare, s.a.);
- cadru organizatoric flexibil şi adaptat la specificul didactic;
- nevoia de specializare pe linia unor competente (poliţie rutieră, poliţie
transporturi, criminalistică).
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A. CONTEXT LEGISLATIV
Acest proiect de dezvoltare managerială a fost conceput în conformitate cu:
Ø Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø O.U.G. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ø Documentele în domeniu formării profesionale ale Uniunii Europene, în special
pe cele ale Agenției Europene de aplicare a Legii - CEPOL;
Ø Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020 – 2024;
Ø Strategia de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020, obiectivul general nr. 3
Creșterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, direcția de acţiune nr. 5 Creşterea calităţii
serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului, obiectivul general nr.
6 Dezvoltarea capacităţii administrative si operaționale a structurilor cu atribuţii în
domeniul ordinii şi siguranţei publice, obiectivul specific nr.6.1 Eficientizarea
managementului resurselor umane, logistice şi financiare; obiectivul specific nr. 6.2.
Îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor
europene;
Ø Strategia Națională ,,România educată”;
Ø Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 20132020-2030 (S.N.D.D.), aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1216 din 4 octombrie 2007;
Ø Strategia descentralizării învățământului preuniversitar;
Ø Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Ø Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
postliceal din Ministerul Afacerilor Interne aprobat prin O.M.A.I. nr. 199 / 2011;
Ø Proiectul de dezvoltare instituțională al școlii 2015 – 2020;
Ø Manualul calităţii Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
nr. 80.349 din 25.03.2011;
Ø Manual pentru autoevaluarea Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”
Câmpina nr. 85.295 din 03.04.2012.
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B. ISTORICUL ȘCOLII
Construirea personalității umane este rezultanta sui-generis a unui proces de
educație multi-instituțional care se desfășoară în ritm alert și ține pasul cu istoria.
Reformele şcolare care au avut un impact profund asupra instruirii şi educării
generaţiilor au fost rezultatul unei evoluţii a conştiinţei de sine a poporului român. După
ce a valorificat modele franceze, germane sau sovietice, didactica românească şi-a
formulat un statut propriu aflat în consonanţă cu valorile europene.
Desigur, evoluţia sistemului social a cerut reproiectări ale subsistemului instruirii
profesionale, aspect ce a impus modificarea continuă și a învățământului de ordine și
siguranță
publică.
Şcoala
militară
românească reprezintă un etalon al didacticii
europene fiind proiectată conform modelelor
francez şi german.
Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile
Lascăr” Câmpina este unitate de învățământ
postliceal,
aflată
în
subordinea
Inspectoratului General al Poliției Române,
care asigură pregătirea inițială a agenților de
poliție. Totodată, în școală, sunt pregătiți cursanți în domenii de specialitate necesare
beneficiarului precum: poliție transporturi, investigații criminale, investigarea
criminalității economice, cercetarea criminalistică a infracțiunilor, reținere și arestare
preventivă, cazier judiciar, statistică și evidențe operative și analiza informațiilor, activități
de pregătire în care școala are ca parteneri direcțiile de resort din cadrul Inspectoratului
General al Poliției Române. De asemenea, în cadrul instituției de învățământ, la cerere, se
pot instrui polițiști locali, în cadrul cursului de pregătire inițială, respectiv managerială a
acestora.
Sistemul de formare profesională se concentrează pe satisfacerea cerințelor specifice
domeniului ordine și siguranță publică și urmărește permanent conectarea și adaptarea
continuă la activitatea și necesitățile profesionale, armonizarea și proiectarea
curriculumului centrat pe formarea de competențe / abilități specifice activității
profesionale, evaluarea continuă a competențelor profesionale dobândite în contextul
finalităților stabilite, organizarea de programe de formare specializate, desfășurate intensiv
și preponderent practic, promovarea cooperării și colaborării pentru asigurarea calității
formării profesionale, asigurarea de condiții optime pentru formarea profesională continuă
(instructori, formatori, metode moderne și inovative de predare, folosirea tehnologiei în
procesul didactic ș.a.), satisfacerea nevoilor de specializare ale beneficiarilor prin
dezvoltarea curriculumului diferențiat de pregătire.
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Rigoarea, disciplina, respectul pentru valorile naţionale, identitatea profesională,
mândria de a fi români au fost câteva din reperele pe care şcoala şi-a proiectat viziunea de
formare a cetăţenilor aflaţi în serviciul public, permanent îndreptat spre asigurarea liniştii
şi ordinii publice. Legătura dintre elementul
tradiţional şi actul inovator este relevată chiar
de amplasarea şcolii.
Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile
Lascăr” reprezintă un aşezământ plin de
tradiţie în România. Geografic, instituţia de
învăţământ se află în municipiul Câmpina, în
zona colinelor din Nordul Munteniei, pe malul
stâng al râului Prahova, în punctul de
confluență al acestuia cu râul Doftana, zona fiind considerată poarta de intrare pe
binecunoscuta Vale a Prahovei, componentă istorică a judeţului Prahova. Cadastral, locaţia
reprezintă vechiul domeniu al savantului chimist dr. Constantin Istrati, zonă devenită parc
al oraşului.
În timpul celui de-al doilea război mondial, aici a fost organizată o unitate militară
germană care avea în componenţă depozite de muniţie şi armament, rolul acesteia fiind de
aprovizionare a trupelor germane și de apărare a defileului Văii Prahovei. La terminarea
războiului, până în 1949, zona este redată câmpinenilor și redevine loc de agrement. De-a
lungul timpului, în spațiile construite pentru armata germană, au fost dislocate diverse
unităţi ale Ministerului de Interne. Construcţiile vor dăinui peste ani, fiind consolidate și
amenajate conform necesităţilor de pregătire profesională.
În anul 1967, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3223 a fost înfiinţată Şcoala
Militară de Perfecţionare a Subofiţerilor de Miliție Câmpina. Instituţia se numără printre
primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne care au pregătit poliţişti, oameni implicaţi
în problemele comunităţii prin desfăşurarea activităţilor specifice de menţinere a
climatului de ordine şi siguranţă publică, de prevenire şi combatere a fenomenului
infracţional. Înființarea unei instituţii de învăţământ de ordine și siguranță care să
pregătească subofițeri de poliție, a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea Poliției
Române, construind o viziune precisă asupra finalităţii educaţionale impuse de necesităţile
naţionale și sociale. De asemenea, a impus aducerea de personal tânăr, puternic şi motivat
profesional și pro-sociale profund, echipe de instructori și cadre didactice cu experiență în
munca de poliție, conduse de lideri puternici cu viziune și ancoraţi în realităţile societăţi
din acele timpuri. Tinerii ofiţeri proveneau din diferite regiuni ale ţării şi puneau bazele
procesului instructiv-educativ, specific unui domeniu didactic adaptat cerinţelor realităţii
muncii operative.
Oficial, şcoala îşi deschide porţile la 1 februarie 1968, iar la 1 martie 1968 aceasta
îşi deschide porţile pentru o primă serie de 500 de cursanţi. Misiunea prioritară a
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conducerii şcolii susţinută de strategii educaţionale moderne era „perfecţionarea
cunoştinţelor militare şi profesionale ale subofiţerilor”, de altfel, o reproiectare a
sistemului de instruire şi educare conectat la provocările societăţii.
În ianuarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înfiinţare, prin Ordinul
ministrului de interne nr. 273, unitatea a primit denumirea de: Şcoala Militară de
Subofiţeri de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina. În semn de recunoaștere a calității sale, a
conduitei morale dovedite în decursul vieții, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului
și a activității desfășurate în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocupărilor
pentru modernizarea structurilor polițienești și, nu în ultimul rând , ca ministru de interne,
numele avocatului doctor Vasile Lascăr a fost ales să patroneze Școala de Subofițeri de
Poliție Câmpina. De numele avocatului și deputatului liberal Vasile Lascăr este legată
prima lege organică a poliției, concepută după principii moderne, pornind de la realităţile
şi necesităţile specifice româneşti. El este cel care a dat stabilitate funcţionarului de poliţie.
De-a lungul deceniilor de existenţă, şcoala a pregătit şi a format peste 70 de promoţii
de poliţişti, totalizând peste 73.000 de polițiști. Începând cu anul 2000, aici se pregătesc şi
agenţi de poliţie femei, la început, prin alocarea, a unui număr variabil de locuri, în funcţie
de necesităţi, în prezent numărul de locuri fiind nediferenţiat.
Din anul 2005, instituţia este cunoscută ca Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile
Lascăr” Câmpina.
La 1 februarie 2018, instituția de învățământ a sărbătorit 50 de ani de la înființare.
La această sărbătoare au participat
reprezentanți ai tuturor unităților de învățământ
aparținând Ministerului Afacerilor Interne,
precum și ofițeri superiori din școlile europene
aflate în relații de parteneriat educațional.
În cei 52 ani de existenţă, şcoala a evoluat
continuu. Au fost construite şi amenajate spaţii
moderne de învăţământ, de cazare şi blocuri
alimentare unde pot servi masa concomitent
peste 600 de cursanţi. De asemenea, au fost
amenajate terenuri de sport, săli de pregătire fizică şi recuperare şi, nu în ultimul rând, săli
documentare şi laboratoare pentru toate specializările în care îşi desfăşoară activitatea
agenţii de poliţie. Dintre toate instituţiile de învăţământ ale M.A.I, şcoala este cunoscută şi
prin faptul că este cea mai mare ca întindere şi capacitate (în prezent 1350 de locuri).
Învăţământul desfăşurat în şcoală este parte integrantă a sistemului de învăţământ de
stat. Documentele elaborate la nivelul şcolii, în concordanţă cu cele elaborate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, sunt permanent în atenţia profesorilor, în activitatea de
proiectare a unor finalităţi şi obiective care să corespundă exigenţelor societăţii româneşti
şi celei europene.
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De la managementul general s-a realizat transpunerea la nivelul managementului
educaţional, ce are obiective clare şi ierarhizate, principii de eficienţă şi calitate, funcţii
specifice, afirmarea creativităţii în rezolvarea situaţiilor şi mai ales abordare
interdisciplinară.
Standardul de pregătire profesională a devenit documentul oficial de bază al
procesului de învăţământ, derivat din standardul ocupaţional, iar noua programă şcolară
reglementează competenţe pe standarde ocupaţionale care se constituie în parametrii
determinanţi ai fixării unor cerinţe didactice adecvate, devenind instrumente operante ale
comenzii sociale.
De-a lungul timpului, şcoala şi-a făcut permanent datoria, consolidându-și statutul cu
fiecare nouă generație. Absolvenţii au dus mai departe, în toate colţurile ţării, mesajul
jurământului lor de credinţă, slujind cu demnitate, hotărâre şi curaj actul de justiţie,
constituind o reală garanţie a respectării ordinii și legalităţii întrucât, au dobândit
competențe, învăţând să reprezinte şi să apere legea, să lupte împotriva abuzurilor şi
ilegalităţilor, să dezaprobe comportamentul brutal, lipsa de solicitudine și incompetenţa.
Alături de elevi, cadrele didactice au constituit întotdeauna nucleul preocupărilor
formative a căror muncă a fost apreciată prin rezultatele absolvenților, prin numărul şi
calitatea materialelor didactice, al publicaţiilor care vin în sprijinul procesului de
învățământ. Colective omogene, structurate pe domenii de pregătire ce compun catedrele
îşi unesc eforturile pentru obţinerea unor rezultate remarcabile. De-a lungul timpului, prin
truda lor au fost realizate lucrări ştiinţifice şi didactice, unele fiind tipărite prin grija
editurilor, altele realizate prin mijloace proprii. Ancorați la realitățile sociale, analizând și
adoptând tot ce este nou, colectivul de profesori a elaborat, editate şi reeditat cursuri,
culegeri de lecţii, culegeri de speţe, culegeri de acte normative şi manuale şcolare folosite
atât în procesul instructiv – educativ de viitorii agenți de poliție, cât și în procesul de
pregătire continuă a agenților de poliție operativi.
Toate acestea sunt dovezi ale unor preocupări permanente manifestate de către cei
care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea de profesor şi care manifestă deosebită
grijă faţă de calitatea şi eficienţa procesului didactic.
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C. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Privitor la oferta educaţională, se poate afirma că aceasta câştigă în structură prin
unităţi de rezultate ale învățării, criterii de performanţă, funcţionalitate (orientare spre
rezultate) şi actualizare, răspunzând cerinţelor profesionale;
Procesul de învăţământ reprezintă o formă sistematizată şi organizată de desfăşurare
a ansamblului procesual predare–învăţare, transpusă pragmatic într-o serie de metode şi
procedee şi supusă legilor evaluării.
În cadrul instituţiei noastre opţiunea pentru un anumit model didactic prezintă un
impuls de stimulare a creativităţii didactice. Astfel, prin utilizarea modelului interactiv, se
accentuează corelaţia şi interacţiunea reciprocă dintre predare - învăţare - evaluare. Prin
prisma acestui modelul, într-o definiţie lapidară, de lucru, învăţarea este o schimbare în
comportamentul elevului ca urmare a trăirii unei experienţe proprii. Din această
perspectivă, procesul de învăţământ angajează elevul în trăirea unor experienţe de învăţare
noi şi impune o dualitate analitică.
Activitatea didactică desfăşurată la nivel de instituţie implică o relaţie între
informaţiile oferite elevilor prin conţinuturile specifice fiecărei arii curriculare şi formarea
acestora în plan psihocomportamental, fiind eşalonată pe ani de studii şi pe domenii de
pregătire, la nivel de catedre.
Noua politică educaţională prefigurată în finalităţile educaţiei implică un
management educaţional care să asigure dezvoltarea organizaţională prin promovarea unei
strategii educaţionale de sporire a performanţei resurselor umane, centrate pe formarea şi
dezvoltarea personalităţii umane, capabile să ia decizii de sine stătătoare în vederea
realizării propriului destin. O astfel de strategie educaţională a determinat construirea unui
curriculum centrat pe competenţe/ abilități, pentru instituţiile de învăţământ din subordinea
I.G.P.R., ce reprezintă organizarea acestuia în raport cu solicitările unităţilor teritoriale de
poliţie, pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi dezvoltate diferite roluri sociale
şi profesionale ale viitorului absolvent.
Formarea competenţelor elevilor reprezintă corolarul însuşirii cunoştinţelor, care se
reunesc funcţional într-un sistem coerent ce constituie cultura individului uman. În
contextul procesului de învăţământ preocuparea pentru actul de educaţie în sens restrâns,
se intersectează cu preocupările de informare şi formare specifice actului didactic propriuzis. Astfel se accentuează aspectul practic al formării poliţiştilor prin proiectarea unui
învăţământ ce consolidează abilităţi şi deprinderi necesare profesiei.
În acest sens au fost elaborate documente ce vizează desfăşurarea procesului
instructiv-educativ şi activitatea de management a instituţiei.
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Standardul de pregătire profesională este documentul oficial care descrie o
calificare prin unităţi de rezultate a învățării şi abilități necesare desfăşurării unei activităţi
profesionale. Standardul de pregătire profesională este elaborat de către D.G.M.R.U. şi
inspectoratele generale, în baza standardelor ocupaţionale şi a propunerilor instituţiilor de
învăţământ. Standardele de pregătire profesională primesc acordul inspectorului general şi
al directorului general al D.G.M.R.U., avizul M.E.C. şi aprobarea ministrului afacerilor
interne.
Curriculumul scris este documentul oficial în care sunt cuprinse planul de
învăţământ şi programele şcolare modulare. Curriculumul scris primeşte acordul
inspectorului general şi al directorului general al D.G.M.R.U., avizul M.E.C. şi aprobarea
ministrului afacerilor interne.
• Planul de învăţământ prezintă totalitatea modulelor şi timpul alocat
fiecăruia (de teorie şi practică), structura perioadei de şcolarizare, baza de calcul a
timpului, precizări organizatorice şi metodice şi modalităţile de organizare a examenului
de absolvire. Acesta se elaborează sub formă de proiect, în baza precizărilor D.G.M.R.U.,
de către Comisia pentru curriculum, după consultarea Inspectoratului General al Poliției
Române, căruia instituţia de învăţământ se subordonează și are calitatea de beneficiar, se
avizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării și se aprobă de către Ministerul
Afacerilor Interne.
• Programa şcolară este documentul care configurează conţinutul procesului
instructiv-educativ la fiecare modul din procesul de învăţământ. Aceasta constituie
principalul ghid pentru activitatea profesorului şi are valoare instrumentală şi operaţională.
Programa şcolară se elaborează de către Comisia pentru curriculum în baza propunerilor
comisiilor metodice şi a recomandărilor structurilor de specialitate din cadrul
inspectoratelor generale, în concordanţă cu standardul de pregătire profesională, planul de
învăţământ şi obiectivele didactice ale domeniului, descrise sub forma competenţelor.
Învăţământul postliceal desfăşurat în şcoală este parte integrantă a sistemului de
învăţământ de stat. Pe durata perioadei de şcolarizare activitatea de pregătire este eşalonată
semestrial pe ani de studii, concepută pe arii curriculare şi pe domenii de pregătire în
cadrul unor catedre distincte.
Documentele elaborate la nivelul ministerului de resort, cele elaborate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării sunt permanent în atenţia profesorilor în activitatea de proiectare a
unor scopuri şi obiective care să corespundă exigenţelor comunitare.
Aceste documente, legi, ordine sau dispoziţii devin instrumente operante ale
personalului în procesul de instruire şi formare a cursanţilor. Pornind de la ele se stabilesc
programe de învăţământ corespunzătoare standardelor de performanţă care, la rândul lor,
devin obiectivele unor conţinuturi didactice proprii disciplinelor de învăţământ sau mai
nou a unor competenţe / abilități profesionale. Pentru fiecare promoţie se procedează la
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actualizarea sau adecvarea competenţelor poliţistului prin colaborarea reprezentanţilor
catedrelor din şcoală cu colective ale direcţiilor de profil din Inspectoratul General al
Poliţiei Române şi din minister.
Începuturile firave ale procesului de învăţământ au fost dezvoltate, cu fiecare an, prin
munca şi dăruirea profesorilor. Ei au folosit întotdeauna strategii de acţiune adecvate unui
context social concret. Complexitatea crescândă a procesului educaţional din şcoală şi
cerinţele cărora a fost chemat să răspundă au determinat în permanenţă grija pentru
restructurarea metodelor tradiţionale în sensul transformării acestora în strategii eficiente
de activizare şi mobilizare a cursanţilor. Sarcinile comisiilor didactice au fost acelea de a
asigura caracterul dinamic, deschis al metodologiei didactice prin diversificarea acesteia şi
optimizarea relaţiei metode-mijloace de învăţământ.
În acest fel s-a obţinut amplificarea caracterului formativ al învăţământului
poliţienesc susţinut şi prin editarea de manuale, realizarea de săli documentare, ateliere de
lucru pentru elevi, folosirea de tehnologie inovatoare de predare - învățare.
Conţinuturile ştiinţifice, metodele şi procedeele didactice, dotarea şi folosirea
echipamentelor didactice au constituit întotdeauna nucleul pregătirii şi perfecţionării
personalului didactic preocupat pentru obţinerea de performanţe. Aşa se explică faptul că,
în ultimii ani, au fost obţinute progrese în ceea ce priveşte conţinutul şi sfera de acţiune a
metodologiei didactice, progrese obiectivate în anumite delimitări conceptuale.
Preocuparea pentru pregătirea continuă a permis profesorilor dobândirea de
competenţe care au condus la adoptarea şi implementarea unor strategii moderne.
Activitatea didactică şi corpul profesoral sunt organizate de mult timp pe catedre şi
discipline de învăţământ. Acestea au cunoscut perioade de stabilitate şi constanţă în
conţinuturi sau obiective în conformitate cu scopurile de pregătire sau formare a
poliţiştilor.

D. ARGUMENT
Educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient potrivit unor finalităţi
stabilite în prealabil, având un sens intenţional care vizează un rezultat bine conturat. În
funcţie de aceste finalităţi sunt selecţionate apoi valorile ce urmează a fi transmise, sunt
alese metodele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmisia, se asigură o
organizare corespunzătoare a activităţii, în aşa fel încât să se obţină rezultatul scontat.
Într-o societate în care libera opțiune, diversitatea și inițiativa se impun ca valori
fundamentale ale individului, fără îndoială că și procesul de profesionalizare dobândește
noi forme și conținuturi. Într-o Europă Unită, trebuie educate și promovate cultura
diversității umane și etnice și respectarea ei de către toți. În consecință, educația se impune
din multiple rațiuni:
ü socială – pentru creșterea coeziunii sociale între membrii UE;
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ü economică - pentru crearea unei forțe de muncă înalt calificate care să
participe, cu eficiență crescută, la dinamizarea economiei UE;
ü civică - pentru conștientizarea statutului de cetățean european și formarea
conștiinței europene;
ü morală - pentru promovarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE, precum
demnitatea, libertatea, egalitatea, solidaritatea, justiția
Reformele educaționale trebuie să promoveze inovarea bazată pe cunoaștere și pe
tehnologie avansată, adaptarea și reconsiderarea la nivelul curriculumului pentru a asigura
schimbarea la toate celelalte componente din educație. La nivel postliceal, aceste reforme
trebuie să vizeze promovarea diversității în unitate, iar ca membră a Uniunii Europene,
România se aliniază la recomandările de sincron dintre politici și structuri.
Punctele de plecare şi de referinţă ale acestui Proiect de dezvoltare instituţională
sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei
societăţi globale a cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării calitative.
În vederea realizării acestui deziderat și promovării unui învățământ european,
Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina a notat progrese remarcabile în
adoptarea următoarelor abordări: dezvoltarea infrastructurii informatice și pregătirea
profesională a cadrelor didactice în acest domeniu pentru creșterea valorică a instruirii;
creșterea mobilității, flexibilității și a spiritului competitiv bazate pe folosirea cunoașterii a
viitorilor polițiști; centrarea educației pe elev care să-i asigure acestuia dobândirea unor
instrumente de procesare înaltă a informațiilor (gândire critică, luarea avizată a deciziilor,
rezolvarea de probleme complexe, etc) precum și de accesare (găsirea cu ușurință a
informației adecvate), asigurarea calității în educație, articulând așteptările sistemului de
învățământ cu cele ale actorilor implicați: elevi, părinți, cadre didactice, beneficiari și
societate care să faciliteze succesul inserției sociale și profesionale a absolventului.
Astfel, cel mai important aspect al sistemelor de calitate este necesitatea ca orice
activitate de asigurare sau de evaluare a calităţii să aibă ca scop îmbunătăţirea calităţii,
reflectată în rezultatele elevilor. Din punct de vedere metodologic, drumul care trebuie
parcurs pentru a adăuga sau pentru a crea valoare, este descris de aşa numitul „cerc al
calităţii”, care cuprinde patru etape esenţiale: planificare - realizare - evaluare – revizuire,
concretizate prin planul de îmbunătăţire a calităţii, activităţile de îmbunătăţire a calităţii,
raportul anual de evaluare internă a calităţii educaţiei (RAEI), prin judecarea rezultatelor
evaluării, reflecţia asupra lor şi decizia privind priorităţile de dezvoltare, negociată cu
principalele părţi interesate (mai ales cu beneficiarii educaţiei). Această decizie va
fundamenta planul de îmbunătăţire a calităţii şi reintrarea în “cercul calităţii”.
Integrarea profesională a absolvenţilor şi realizarea unor activităţi performante,
conforme celor din Uniunea Europeană, reprezintă un scop în sine, şcoala oferind, astfel,
unităţilor teritoriale de poliţie, oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate în domeniul
pregătirii agenţilor de poliţie.
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ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020 - 2025

E. ECHIPA DE PROIECT
La nivelul Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, prin Dispoziția
directorului școlii nr. 49145 din 22.04.2020 s-a constituit Comisia pentru elaborarea
Proiectului de dezvoltare instituțională 2020 – 2025, având următoarea componență:
Coordonator:
• Comisar-șef de poliţie dr. TACHE VASILE, Directorul școlii;
Membri:
• Comisar-şef de poliţie TĂTARU IONEL - VIOREL, Director adjunct;
• Comisar-şef de poliţie RADU BOGDAN - FLORIN, împ. Director adjunct;
• Comisar-şef de poliţie VIŞAN FLORINA, Contabil șef;
• Comisar-şef de poliţie RUS ELENA VICTORIA, șef Serviciul Management
Resurse Umane;
• comisar-şef de poliţie CRISTEA TIBERIU, șef Serviciul Cabinet;
• comisar de poliţie ANGHEL NICOLAE - GABRIEL, șef Serviciul Metodică,
Planificare Şi Bibliotecă;
• comisar-şef de poliţie MELINCIANU BEATRICE, împ. șef Catedra de ştiinţe
socio-umane, limbi străine şi informatică;
• comisar-şef de poliţie ALEXE ADRIAN, șef Catedra de pregătire poliţienească;
• comisar-şef de poliţie ANGHELACHE FLAVIUS - DANIEL, șef Catedra de
pregătire juridică şi criminalistică;
• comisar-şef de poliţie DOGARU CIPRIAN – GEORGE - EUGEN, Catedra de
pregătire juridică şi criminalistică;
• comisar-şef de poliţie BALABAN ION, șef Catedra de investigaţii criminale;
• comisar-şef de poliţie IONESCU CIPRIAN – CĂTĂLIN, șef Catedra de
educaţie fizică, autoapărare şi instrucţia tragerii;
• comisar-şef de poliţie ANISOIU IONUȚ, Catedra de educaţie fizică, autoapărare
şi instrucţia tragerii;
• comisar-şef de poliţie BOTEA VASILE - BOGDAN, șef Biroul Comunicaţii și
Informatică;
• comisar-şef de poliţie PRĂJESCU LONGIN, șef Biroul Administrarea
Patrimoniului Imobiliar;
• comisar-şef de poliţie DRĂGAN ION, șef Biroul Echipament și Hrănire;
• comisar-șef de poliţie DIACONESCU ALEXANDRU - ANTON, Structura de
Securitate;
• inspector de poliţie RUSEN DANIEL, compartiment Achiziţii publice;
• inspector de poliţie CHIRU ALFRED - DANIEL, compartiment Tehnic;
• inspector de poliţie CÎRSTEA MARIUS - EDUARD, webdesigner;
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Capitolul II. ANALIZA DIAGNOSTIC
A. DECIZIE ŞI INOVAŢIE ÎN DESFĂŞURAREA PROCESULUI
INSTRUCTIV-EDUCATIV
Selectarea optimă a secvenţelor de instruire şi utilizarea corectă a strategiilor
adoptate în cadrul instituției de învățământ a avut la bază:
cunoaşterea temeinică a personalităţii elevilor (experienţa teoretică şi practică,
stilul de învăţare, sistemul de lucru, etc.);
structurarea şi esenţializarea conţinutului în jurul unor concepte fundamentale
pentru a sprijini posibilitatea învăţării în clasă;
utilizarea în mod adecvat a metodelor şi mijloacelor de învăţământ, uşurând
astfel esenţializarea şi conceptualizarea;
individualizarea unor obiective operaţionale;
folosirea la maximum a timpului destinat lecţiei;
accentuarea funcţiei de fixare a noilor achiziţii;
valorificarea experienţei practice, profesionale a elevilor.
Realizarea unui proces de învăţământ modern, de calitate şi la standardele stabilite,
este posibilă printr-o continuă modernizare în ceea ce priveşte tematica, conţinutul şi
formele de desfăşurarea a învăţământului. Proiectarea centrată pe competenţe are la bază
următoarele principii:
Focalizarea asupra rezultatelor semnificative ale învăţării;
Instruirea este orientată asupra
rezultatelor finale/semnificative ale acesteia,
prin folosirea conceptului de competenţă –
rezultat al învăţării ce condensează achiziţiile
comportamentale ale elevilor la nivelul
cunoştinţelor, capacităţilor, deprinderilor şi
atitudinilor;
Aşteptări înalte de la cei ce învaţă;
Demonstrarea
achiziţionării/
dobândirii competenţelor.
Curriculumul centrat pe competenţe prezintă următoarele avantaje:
Răspunde exigenţelor unităţilor teritoriale de poliţie, deoarece asigură pregătirea
absolvenţilor pentru viaţa socială şi profesională;
Instruirea este orientată asupra rezultatelor finale, prin folosirea conceptului de
competenţă – rezultat al învăţării ce condensează achiziţiile comportamentale ale elevilor
la nivelul cunoştinţelor, capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor;
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Se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale și a
Curriculumului: specialiști I.G.P.R., personal didactic, reprezentanţi ai beneficiarilor;
Elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi autoevaluare a
competenţelor;
Permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea
estimării performanţelor elevilor;
Asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemului
modular, sistem care:
• debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, fiind orientat asupra
celui care învaţă, asupra disponibilităţilor sale, urmând să le pună mai bine în valoare;
• poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau
resurse didactice.
Profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului
centrat pe rezultate – reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor
intenţionate, stabilesc nivelurile de complexitate ale competenţelor, asociază teme-suport
care susţin şi asigură formarea competenţelor, creează situaţii de învăţare practice
implicând activ clasa, stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea competenţei,
evaluează elevii într-un mod complex precum şi oferta educaţională.
Elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de
dobândire a acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă fiecare elev
înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.

B. RESURSE UMANE
Realizarea obiectivelor oricărei instituţii este determinată de resursele umane aflate
la dispoziţie, acestea fiind capacităţile active care posedă potenţialul, experienţa şi forţa de
a întreprinde acţiunile necesare amplificării efectului utilizării celorlalte resurse. De aici
decurge şi importanţa ce trebuie acordată procesului complex de selecţionare/recrutare,
motivare, antrenare/pregătire şi de evaluare pentru implicarea deplină şi profundă a
resurselor umane în vederea îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor ce converg către atingerea
obiectivelor propuse.
Principala orientare a managementului resurselor umane pe spaţiul şcolii a fost
axată pe folosirea eficientă a angajaţilor pentru a atinge obiectivele organizaţionale şi
individuale de a pregăti viitorii poliţişti, potrivit nevoilor Poliţiei Române prin furnizarea
priceperii şi experienţei utile în domeniile de activitate ale personalului, pentru a obţine
performanţe optime şi sigure, în condiţiile unei motivări corespunzătoare posibilităţilor
reale actuale.
În prezent, aproape întregul personal angajat este calificat conform cerinţelor de
calitate solicitate de complexitatea domeniilor de activitate ale şcolii, iar un număr relativ
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mic dintre cadrele didactice trebuie să urmeze/definitiveze cursuri de pregătire/perfecţionare/specializare, conform solicitărilor.
Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţilor
tuturor angajaţilor în scopul îndeplinirii misiunii şi a obiectivelor organizaţionale, fapt ce
se realizează prin pregătirea continuă a personalului. Formarea continuă a cadrelor
didactice, prin participarea la tipuri de pregătire specifice organizate la nivelul şcolii şi la
diferite cursuri de carieră sau de master, în vederea perfecţionării cunoştinţelor din
domeniul propriu de activitate sau pentru diversificarea pregătirii profesionale, a fost una
dintre preocupările de bază ale conducerii şcolii şi structurii de resurse umane. Astfel,
personalul şcolii a participat la cursuri de carieră, dintre care unele prognozate conform
necesarului de pregătire prin cursuri, iar altele organizate de eşaloanele superioare, nefiind
prevăzute în prognoza iniţială.
B.1. ELEVI
Populația școlară
Privind sistemul de formare iniţială, pentru calificarea agent de poliţie nivel 5, în
anul şcolar trecut s-au pregătit două serii de elevi noiembrie 2018 – septembrie 2019,
respectiv ianuarie – noiembrie 2019 ce au cuprins 2600 de elevi, organizați în 94 clase, în
prezent în școală fiind înmatriculată seria de elevi februarie - decembrie 2020 ce cuprinde
765 de elevi organizați în 30 de clase. În anul şcolar 2018-2019, la nivelul Şcolii de Agenţi
de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, pentru pregătirea agenţilor de poliţie au fost
prevăzute prin planurile de învăţământ aprobate, 19 săptămâni de cursuri în şcoală și 16
săptămâni de practică în cadrul structurilor de poliție teritoriale, începând cu anul de
învățământ 2019 -2020, la solicitarea beneficiarului, planurile de învăţământ aprobate
cuprind 31 săptămâni de cursuri în şcoală și 11 săptămâni de practică.
Pe parcursul anului de învăţământ 2018 - 2019, au fost pregătiți suplimentar
conform Curriculumului diferențiat aprobat pentru următoarele specializări:
- investigații criminale (25 cursanţi);
- investigarea criminalității economice (25 cursanţi);
- cercetarea criminalistică a infracțiunilor (25 cursanţi);
- reținere și arestare preventivă (25 cursanţi);
- cazier judiciar, statistică și evidențe operative (25 cursanţi)
Aceste cursuri au beneficiat și de implicarea și experiența specialiștilor din cadrul
Direcțiilor de specialitate din Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de
parteneri și beneficiari ai absolvenților pregătiți.
Situaţia elevilor în anul şcolar 2018 - 2019
Performanțele școlare sunt rezultanta unor factori multipli, care țin de elevi,
profesori, de cadrul material organizatoric și de management. În esență ele sunt
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determinate de calitatea instruirii, calitatea învățării, calitatea evaluării, natura relațiilor
dintre predare, învățare și evaluare, ca elemente principale ale procesului de învățământ.
Pentru evidențierea rezultatelor școlare în anul școlar 2018-2019, prezentăm situaţia
seriilor de elevi noiembrie 2018 – septembrie 2019, respectiv ianuarie – noiembrie 2019:
- Modulul 1 (U.R.I. 1) „Comunicarea și cooperarea profesională”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 9,23;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 9,13;
- Modulul 2 (U.R.I. 2) „Instruirea militară”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 8,89;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 8,47;
- Modulul 3 (U.R.I. 3) „Menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 8,53;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 8,26;
- Modulul 4 (U.R.I. 4) „Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 9,10;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 8,87;
- Modulul 5 (U.R.I. 5) „Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 8,87;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 8,96;
- Modulul 6 (U.R.I. 6) „Constatarea și cercetarea infracțiunilor”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 8,11;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 7,88;
- Modulul 7 (U.R.I. 7) „Realizarea intervenţiei poliţieneşti”
- seria noiembrie 2018 – septembrie 2019 - media 8,97;
- seria ianuarie – noiembrie 2019 - media 8,96.
Ø Medii obţinute în cadrul examenului de absolvire a seriei noiembrie 2018 –
septembrie 2019 – 1277 absolvenți:
- Proba practică: 9,77;
- Proba scrisă: 8,38;
- Proba orală: 9,11.
Media de şcolaritate a seriei: 9,07;
Media examenului de absolvire: 9,08;
Media generală de absolvire a seriei: 9,07.
Ø Medii obţinute în cadrul examenului de absolvire a seriei ianuarie – noiembrie
2019 – 1291 absolvenți:
- Proba practică: 9,81;
- Proba scrisă: 8,10;
- Proba orală: 9,27.
Media de şcolaritate a seriei: 8,94;
Media examenului de absolvire: 9,06;
Media generală de absolvire a seriei: 8,96.
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B.2. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE / DIDACTIC AUXILIAR /
PERSONAL NEDIDACTIC
CATEGORIA DE
PERSONAL

PREVĂZUT

OCUPAT

VACANTE

PROCENT
ÎNCADRARE

OFIŢERI

121

86

35

71,07 %

AGENŢI

89

78

11

87,64 %

TOTAL POLIŢIŞTI

210

164

46

78,09 %

PERSONAL
CONTRACTUAL

114

69

45

60,52 %

TOTAL

324

233

91

71,91 %

Din care pentru STRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PERSONAL DIDACTIC DE
PREDARE
Polițiști

75

50

25

66,67 %

PERSONAL DIDACTIC DE
PREDARE
Personal Contractual

24

0

24

0%

PERSONAL DIDACTIC
AUXILIAR

27

17

10

62,96 %

C. RESURSE MATERIALE
Şcoala are în dotare o bază materială formată din:
C.1. SPAŢII COMUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT:
• un pavilion pentru învăţământ care cuprinde:
- 55 săli clase;
- două biblioteci a câte două săli
dispunând de un fond de carte de peste 50.000
de volume;
- sală de lectură.
- sală de internet pentru elevi;
- sală predare în sistem TV şi
televiziune cu circuit închis;
- sală C.E.A.C;
• două săli de predare cu o capacitate de
150 locuri fiecare;
• amfiteatru EUGEN BIANU, având o capacitate de 300 locuri;
• studio TV şi televiziune cu circuit închis;
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• sală de videoconferinţe (E-LEARNING);
• 3 săli de conferinţe de 30 – 50 locuri;
• sală de pregătire în domeniul S.S.M. şi P.M.;
C.2. SPAŢII DESTINATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE SPECIALITATE
C.2.a. EDUCAŢIE FIZICĂ, AUTOAPĂRARE ŞI INSTRUCŢIA TRAGERII
• două poligoane de tragere permanent acoperite;
• sală de specialitate pentru instrucţia tragerii;
• poligon antrenament în aer liber pentru trageri;
• sală de jocuri sportive;
• sală pentru autoapărare;
• două săli de forţă;
• terenuri de sport în aer liber:
- teren de fotbal;
- teren de minifotbal;
- teren de handbal;
- teren de baschet;
- teren de volei;
- teren de tenis de câmp;
- pistă pentru atletism;
- pistă cu obstacole.
C.2.b. INVESTIGAŢII CRIMINALE.
• sală de specialitate (arme);
C.2.c. PREGĂTIRE JURIDICĂ ŞI CRIMINALISTICĂ.
• sală specialitate drept;
• sală specialitate poliţie rutieră;
• poligon pentru conducerea autovehiculelor în situaţii deosebite (motodrom);
• trei laboratoare criminalistice;
• patru săli aplicaţii practice pentru criminalistică;
• poligon pentru ridicarea urmelor de pe diferite tipuri de sol;
C.2.d. PREGĂTIRE POLIŢIENEASCĂ
• sală de specialitate tactică poliţienească;
• sală pentru simulatorul de tragere şi aplicaţii tactice;
• două săli de aplicaţii tactice;
• poligon pentru aplicaţii tactice.
C.2.e. ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, LIMBI STRĂINE ŞI INFORMATICĂ.
• sală de analiză tranzacţională;
• complex multifuncţional, compus din şase săli de clase, destinat învăţării limbilor
străine şi comunicării publice;
• patru laboratoare de informatică.
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C.3. ALTE SPAŢII DESTINATE BUNEI FUNCŢIONĂRI A ŞCOLII.
•
•
•
•
•
•

pavilion administrativ (comandament);
patru pavilioane destinate cazării elevilor (1350 de locuri);
pavilion cazare cursanţi;
bloc alimentar cu cinci săli de mese (700 locuri);
popotă;
pavilion destinat asistenţei medicale, cuprinzând cabinete medicale de specialitate,
laborator de analize şi staţionar, spații de cazare și izolare;
• capelă ortodoxă;
• muzeul agentului de poliţie;
• sală de relaţii internaţionale;
• parc auto;
• ateliere de reparaţii de specialitate (comunicaţii şi informatică, auto, armament,
croitorie, spălătorie, frizerie, tâmplărie, electric, lăcătuşerie, sudură, amenajări
interioare);
• spații de depozitare alimente;
• spații de depozitare echipament.
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D. ANALIZA P.E.S.T.E.L.
D.1. MEDIUL POLITIC
În contextul globalizării, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
și-a propus a se interconecta la o nouă filozofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene și
larg împărtășită pe plan mondial – cea a dezvoltării durabile.
Pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor asumate de România în calitate de stat
membru al Uniunii Europene în conformitate cu Tratatul de aderare, precum și
implementarea efectivă a principiilor și obiectivelor Strategiei Lisabona și Strategiei
pentru Dezvoltare Durabilă reînnoite a UE (2006), Guvernul României, prin Ministerul
Mediului şi Dezvoltării Durabile, în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (P.N.U.D.), prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă a elaborat
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-20202030 (S.N.D.D.), aprobată prin Hotărârea de Guvern Nr. 1216 din 4 octombrie 2007.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă stabilește o serie de obiective
strategice pe termen scurt, mediu și lung, pentru trecerea la modelul de dezvoltare
generator de valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare,
orientat spre îmbunătățirea continua a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în
armonie cu mediul natural.
Obiectivul național stabilit prin Orizontul de timp 2030, Situarea sistemului de
învățământ și formare profesională din România la nivelul performanțelor superioare din
UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privința serviciilor educaționale
oferite în mediul rural și pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu
dizabilități are în vedere următoarele direcții strategice de acțiune:
ü Principiile și practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în
ansamblul politicilor educaționale. În baza direcțiilor strategice convenite în
anul 2009, s-au realizat exerciții de viziune bazate pe evaluarea comparativă a
rezultatelor obținute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030 fiind
anul 2019.
ü Eficiența internă și externă a sistemului de educație, de la educația timpurie la
studiile post-doctorale, de la educația formală la cea non-formală, de la
formarea profesională inițială și continuă până la accesul echitabil la învățare,
în condiții de calitate, va fi în continuare. Învăţarea eficientă va rămâne o
prioritate, iar formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin
diversitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice, şi se vor concentra pe
formarea deprinderii de a învăţa şi de acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii
de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii.
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ü Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional,
precum şi a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de
raportare la reperele de performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele
mai bune practici existente pe plan mondial.
ü Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.
Printre țintele stabilite la nivel național pentru a fi realizate până în 2030, în ceea
ce privește îndeplinirea obiectivului”garantarea unei educații de calitate și promovarea
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți”, se regăsesc:
ü Asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți bărbații la educație
tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă;
ü Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele
necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin
educația pentru dezvoltarea durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile
omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței,
cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la
dezvoltarea durabilă;
ü Construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel
încât să corespundă necesităților copiilor, fetelor și băieților și persoanelor cu
dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv
pentru toți.
Educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții sunt
indispensabile pentru crearea unei culturi a durabilității. Liderii UE au convenit să depună
eforturi în vederea creării unui spațiu european al educației până în 2025, pentru a
valorifica întregul potențial al educației, formării și culturii, aceștia fiind factori care
favorizează crearea de locuri de muncă, creșterea economică și echitatea socială. Educația
este o calitate în sine și un mijloc deosebit de important de realizare a dezvoltării durabile.
Îmbunătățirea accesului egal la educație și formare de înaltă calitate și incluzive, în toate
etapele vieții, de la educația pentru preșcolari până la învățământul superior și educația
adulților, trebuie, așadar, să fie un obiectiv principal.
În societatea românească, îmbunătățirea radicală și diversificarea ofertei
educaționale a întregului sistem de învățământ și fomare profesională din România este
înțeleasă ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învățare socială
în căutare de soluții inovative.
În ceea ce privește formarea profesională iniţială şi continuă a personalului
Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală Management Resurse Umane
elaborează politicile şi strategiile de resurse umane, iar la nivelul Inspectoratului General
al Poliției Române, acestea sunt puse în practică de către Direcţia Management Resurse
Umane prin Serviciul Formare Profesională, cu scopul de a iniția omogenizarea teoretică
și de practică în domeniul ordinii și siguranței publice.
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Uniunea Europeană dorește să creeze, până în 2025, un spațiu european al
învățământului „în care învățarea, studiul și cercetarea nu vor fi îngrădite de frontiere.
Un continent în care șederea în alt stat membru pentru a studia, a învăța sau a munci a
devenit standard și în care, pe lângă limba maternă, cunoașterea a încă două limbi a
devenit normă. Un continent în are oamenii au un puternic sentiment al identității lor de
europeni, al patrimoniului cultural european și al diversității sale.”
Educația, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții au un rol central
în construirea unei Europe durabile, reziliente, competitive și unitare pentru viitor, întrucât
acestea le permit oamenilor să își atingă potențialul maxim. În toate etapele vieții, educația
și formarea sunt aspecte esențiale ale dezvoltării umane și factori-cheie pentru creștere
economică, locuri de muncă și coeziune socială. Nivelurile de educație în rândul tinerilor
se îmbunătățesc constant în Europa.
În conformitate cu primul principiu al pilonului european al drepturilor sociale,
este important ca învățarea inovatoare, inclusivă și pe tot parcursul vieții să fie accesibilă
tuturor. Printre primele acțiuni concrete se numără dezvoltarea universităților europene,
recunoașterea automată în toate statele membre a calificărilor obținute în învățământul
liceal și superior, precum și a perioadelor de studiu în străinătate, o mai bună învățare a
limbilor, promovarea educației și îngrijirii copiilor preșcolari, sprijinirea dobândirii de
competențe-cheie și consolidarea învățării digitale.
D.2. MEDIUL ECONOMIC
Legătura mediului economic cu cel social are la bază principii ce fundamentează
guvernarea europeană, referindu-ne la responsabilitatea fiscal-bugetară, respectarea
dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită şi principiul protejării şi încurajării
familiei prin acces la locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şi
comunicaţii moderne, la un mediu sănătos şi la timp liber.
În contextul economic actual, la nivel național, se observă o încetare a interesului
pentru unele profesii, fie pentru că devin neatractive economic, fie pentru că, în aceste
domenii de activitate tehnologia face ceea ce până nu de mult făcea omul. În acest sens,
urmând trendul, întreg sistemul de educație se schimbă și se reorientează către activitățile
și profilele care prezintă interes pentru piața muncii. Totodată, în România deși există, la
nivel declarativ, preocupare pentru domeniul educațional, nu se întrevede o creștere
substanțială a învățământului.
Având în vedere toate acestea, la nivelul Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile
Lascăr” Câmpina sunt depuse eforturi pentru obținerea de fonduri necesare informatizării
întregului proces educațional prin identificarea și achiziționarea de bunuri materiale și
tehnologie ce poate aduce plus valoare actului didactic (table interactive, programe /
softuri didactice, tehnologie T.I.C., etc.), în scopul asigurării unui proces educațional de
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calitate. De asemenea, Curriculumul și Programa de învățământ sunt în permanentă
adaptare la nevoile beneficiarului, fapt ce asigură încadrarea pe piața muncii în proporție
de 100 % a absolvenților.
D.3. MEDIUL SOCIAL
În România au fost întreprinse o serie de măsuri în ceea ce priveşte aspectele
specifice politicii de ocupare a forţei de muncă, dar nu există o abordare globală coerentă
sau o integrare susţinută a politicilor în materie de educaţie şi ocupare a forţei de muncă.
Au fost necesare acţiuni viguroase pentru a se îmbunătăţi perspectivele de angajare
a grupurilor vulnerabile, prin ridicarea nivelului de instrucţie şi de calificare, atât în cazul
lucrătorilor actuali cât şi al viitorilor angajaţi, prin folosirea unui sistem de stimulente
pentru muncă şi pentru restrângerea muncii nedeclarate.
Esenţială pentru modificările structurale care se vor produce în viitor în domeniul
forţei de muncă este tendinţa de reducere a decalajelor de productivitate între sectoare şi
ramuri economice, aceasta conducând automat la atenuarea disfuncţiilor pe piaţa muncii.
În România a apărut fenomenul îmbătrânirii demografice. Contribuţia principală la
accentuarea îmbătrânirii populaţiei a avut-o migraţia externă, ştiut fiind faptul că în rândul
persoanelor emigrante predomină cele active, atât din punct de vedere economic cât şi
demografic.
Aceasta a contribuit decisiv la scăderea numărului de naşteri şi a sporului natural al
populaţiei. Reducerea în ultimul deceniu a populaţiei active a influenţat în mod negativ
dinamica ocupării locurilor de muncă, exprimată în raport cu populaţia în vârstă. Scăderea
ratei de ocupare a forței de muncă, determinată de reducerea ratei de activitate, în corelaţie
cu majorarea ratei de pensionare, conduce la creşterea gradului de dependenţă economică
a populaţiei.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne se pune un accent ridicat pe recrutarea și
formarea profesională a cadrelor. Politica educațională generată la nivel ministerial este
preluată și implementată la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, sens în
care, prin eforturile de educație, formare și instruire atentă a viitorilor polițiști în contextul
transformărilor sociale se urmărește atenuarea creșterii alarmante a violenței și a ratei
infracționalității cât și tendința de negare a autorității statului, precum și deprecierea
relațiilor inter-umane.
D.4. MEDIUL TEHNOLOGIC
Societatea şi tehnologia – două noțiuni distincte, teoretic separate, dar în viața reală
din ce în ce mai inseparabile. Tehnologia, într-o continuă dezvoltare exponențială, nu
numai că deja s-a infiltrat în prezentul cotidian, dar este și înglobată din ce în ce mai mult
în diferite și diverse structuri, obiecte, activități, multe dintre acestea devenind insesizabil
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”peste noapte” parte a ritualurilor și rutinei zilnice. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, viața
noastră va pendula între limitele unor rețele dense de oameni și de lucruri ”inteligente”, cu
conexiuni realizate la toate nivelurile posibile, cu un semnificativ schimb de informații și
un grad de interconectivitate din ce în ce mai complex, toate acestea fiind de fapt rezultatul
integrării tehnologiei digitale în lumea noastră.
Această transformare spectaculoasă pe care o traversăm în prezent se datorează în
primul rând apariției unor sisteme informatice tot mai performante, cu puteri de calcul din
ce în ce mai mari, concomitent cu existența unei uriașe cantități de date disponibile pentru
prelucrat. Mai trebuie menționat faptul că, pentru realizarea performanțelor existente, și
alți parametrii tehnici colaterali cunosc de asemenea o evoluție exponențială – capacitatea
de memorare, densitatea pixelilor, lățimea de bandă, densitatea procesoarelor etc. Astfel,
previzibila simbioză tehnologie – societate poate fi imaginată ca ”un sistem dens,
supraaglomerat, care unește oameni, mașinării performante și date abundente într-o rețea
de mare complexitate și finețe1.”
În acest context se afirmă tot mai mult necesitatea alinierii structurilor de ordine şi
siguranţă publică la nivelul tehnologic şi informaţional al statelor europene. La nivelul
Ministerului Afacerilor Interne recuperarea decalajului existent poate fi redus acţionând pe
mai multe direcţii, respectiv:
- dotarea tuturor structurilor cu tehnologii moderne, competitive şi la standardele
care operează în Uniunea Europeană,
- pregătirea personalului pentru dobândirea competenţelor necesare utilizării
tehnologiilor moderne;
- interconectarea şi schimbul de date şi informaţii cu poliţiile ţărilor europene.
Având în vedere strategia Ministerului Afacerilor Interne, instituţia noastră
beneficiază de o dotare tehnologică şi informaţională la standarde europene şi de personal
cu competenţe în utilizarea eficientă a acestora. Formarea iniţială precum şi pregătirea
continuă este bazată pe utilizarea dotărilor şi a unor tehnologii didactice moderne adaptate
cerinţelor europene în domeniu, managementul instituției fiind orientat către dezvoltarea
tehnologică a bazei materiale, reducerea decalajului tehnologic față de alți furnizori de
educație din Uniunea Europeană și folosirea tehnicilor inovative și inteligente de predare
în procesul didactic, astfel încât încadrarea absolvenților în câmpul muncii să se realizeze
cu ușurință și în timp foarte scurt.
D.5. MEDIUL ECOLOGIC
Protejarea mediului înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă o
provocare majoră a epocii noastre. În România, se fac eforturi uriașe pentru educarea
tinerei generații și nu numai, în ceea ce privește importanța colectării selective a deșeurilor
1

Susskind, Jamie, ”Politica viitorului. Tehnologia digitală și societatea”, Editura Corint, București, 2019, p. 43.
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și a reciclării, dar și creșterea gradului de conștientizare a consecințelor pe care
nerespectarea acestor măsuri o poate avea asupra mediului.
În ceea ce privește instituția noastră, activitatea sa asupra poluării mediului nu are
efecte notabile și astfel că nu trebuie angrenate costuri suplimentare în acest sens.
Totuși se fac investiții importante în vederea reducerii resurselor folosite din
mediul înconjurător pentru asigurarea funcționalității școlii (gaze, apă, energie electrică,
etc.), sens în care sunt depuse eforturi mari pentru identificarea și implementarea
programelor naționale și Europene care să asigure trecerea la folosirea resurselor
energetice verzi (energie electrică și termică solară, etc.), astfel încât protejarea mediului
înconjurător să devină o realitate și nu doar un slogan.
D.6. MEDIUL LEGAL
În prezent, la nivel naţional au loc modificări frecvente şi chiar de amploare a
actelor normative. De multe ori legislaţia nu este destul de cuprinzătoare sau de precisă
ceea ce duce la o instabilitate şi insecuritate juridică. În acest context, învățământul, nu
scapă de aceste fluctuații legislative, motiv pentru care se impune să amintim aici, nevoia
corelării și armonizării legislaţiei emise de Ministerul Educaţiei și Cercetării cu cea a
Ministerului Afacerilor Interne în domeniul învăţământului preuniversitar militar, de
ordine și siguranță publică.
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E. ANALIZA S.W.O.T.
Diagnoza mediului intern:
P UNCT E T ARI

PUNCTE SLABE

(S – STRENGTHS)

(W – WEAKNESSES)

I. Management

I. Management

1. Documente manageriale de bună calitate ce
asigură funcţionarea optimă a instituţiei (Proiect de
Dezvoltare Instituţională, Plan operaţional al
P.D.I., Plan anual de activitate, Plan de activitate
trimestrial, Plan de muncă/operaţional al
Consiliului de conducere, al Consiliului profesoral
şi C.E.A.C.);
2. Susţinerea managerială a iniţiativelor
destinate îmbunătăţirii activităţii desfăşurate la
nivelul şcolii;
3. Competenţa instituţiei de a iniţia şi elabora
propuneri de modificare/ completare de acte
normative, instrumente de planificare strategică în
domeniul specific de activitate al şcolii;
4. Respectarea condiţiilor şi procedurilor legale
privind siguranţa şi confidenţialitatea în derularea
activităţii de colectare, prelucrare şi utilizare a
informaţiei;
5. Existenţa Regulamentului Intern şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
adaptate cerinţelor şcolii;
6. Feed-back-ul activităţilor desfăşurate în
şcoală, asigurat prin comunicarea/parteneriat cu
absolvenţii promoţiilor;
7. Deschiderea şcolii pentru organizarea de
cursuri de pregătire pentru personalul Poliţiei
Române;
8. Existenţa unui sistem de parteneriat deschis
cu celelalte instituţii de învăţământ din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne şi M.Ap.N.;
9. Asigurarea transparenţei şi deschiderii către
mass-media şi societatea civilă.
10. Promovarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea parteneriatelor cu şcoli similare din U.E.
asigură ceea ce asigură creşterea transparenţei
actului educaţional dar şi o mai mare eficienţă şi
calitate a acestuia.
11. Asigurarea fondurilor necesare bunei
desfășurări a activităților, printr-o permanentă
comunicare cu structurile de resort din
Inspectoratul General al Poliției Române și
Ministerul Afacerilor Interne.

1. Număr insuficient de personal specializat pe
domenii precum: managementul proiectelor,
asigurarea calităţii educaţiei, fonduri europene
nerambursabile;
2. Lipsa unor programe de formare finanţate din
fonduri structurale, destinate cadrelor didactice.

27

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020 – 2025

P UNCT E T ARI

PUNCTE SLABE

(S – STRENGTHS)

(W – WEAKNESSES)

II. Învăţământ

II. Învăţământ

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”
Câmpina este instituţia de învăţământ din cadrul
M.A.I., cu o experienţă de peste 52 de ani, fiind
evaluată de către A.R.A.C.I.P. la toţi descriptorii
de performanţă din Standardele naţionale cu
calificative de „Foarte Bine” și ,,Excepțional”;
2. Pentru fiecare an şcolar, dispunem de
material curricular de calitate (manuale, suporturi
de curs, culegeri de lecţii, ghiduri de conversaţie,
culegeri de speţe şi cazuistică etc.), actualizate
conform cu ultimelor modificări legislative;
3. Realizarea în colaborare cu Direcțiile de
resort din cadrul I.G.P.R. a Curriculumului
diferențiat de pregătire: Curriculumul diferenţiat
poliție transporturi, Curriculumul diferenţiat
investigarea
criminalității
economice,
Curriculumul diferenţiat reținere și arestare
preventivă, Curriculumul diferenţiat investigații
criminale, Curriculumul diferenţiat cazier
judiciar, statistică și evidențe operative,
Curriculumul diferenţiat cercetarea criminalistică
a infracţiunilor, Curriculumul diferenţiat analiza
informațiilor, precum și pregătirea elevilor
selecționați conform solicitărilor beneficiarului.
4. Experienţa membrilor Comisiei pentru
coordonarea învăţământului privind elaborarea
documentelor
de
proiectare,
organizare,
desfăşurare, evidenţă şi evaluare a procesului de
învăţământ şi monitorizarea riguroasă a procesului
de învăţământ (controale tematice/de fond, fişe de
observare a lecţiei, activități de interasistență);
5. Implementarea unei tehnologii didactice
eficiente ce permite eficientizarea activităţilor de
învăţământ, accesul la tehnică de calcul și
programe informatice de pregătire a elevilor;
6. Folosirea unor metode de predare - învățare
inovative care centrează învățarea pe necesitățile
elevului;
7. Dezvoltarea atribuţiilor dirigintelui şi
funcţionarea eficientă a sistemului de comunicare
intern au putut suplinii, în parte, pierderile de
personal calificat;
8. Folosirea simulatorului de tragere și aplicații
tactice în cadrul procesului de învăţământ pe
diferite arii curriculare oferă o nouă perspectivă în
privinţa pregătirii viitorilor poliţişti;
9. Informatizarea proceselor fundamentale de
la nivelul şcolii (catalogul virtual, concursul de

1. Personal didactic insuficient pe anumite linii
de specialitate sau cunoscători ai limbilor străine
de circulaţie internaţională;
2. Participare redusă a personalului de
specialitate la cursuri de pregătire în domeniul
managementului educaţional organizate la nivelul
Casei Corpului Didactic Prahova.
3. Lipsa fondurilor necesare achitării cursurilor
de pregătire în domeniul managementului
educaţional, al limbilor străine, etc, pentru
instructorii de poliție, în condițiile în care cursurile
acreditate, organizate de MEN, implică costuri
ridicate;
4. Lipsa unor cursuri de pregătire a
instructorilor de ordine și siguranță publică în
domeniul ariilor curriculare predate în școală;
5. Lipsa
fondurilor
necesare
asigurării
mentenanței simulatorului de tragere și aplicații
practice, precum și achiziționării unui simulator
tactic de pregătire polițienească adaptat situației
operative din prezent.
6. Perioada scurtă de timp alocată formării
teoretice și practice a elevilor în instituția de
învățământ.
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P UNCT E T ARI

PUNCTE SLABE

(S – STRENGTHS)
admitere şi examenul de absolvire, site-urile
S.M.R.U. şi S.M.P.B.) sprijină actul de conducere,
control, coordonare şi execuţie;
10. Cadre didactice bine pregătite, majoritatea
cu experienţă didactică, precum și completarea
colectivului de instructori cu ofițeri care au o
experiență de minim 10 ani în structurile operative
ale Poliției Române, care au urmat cursuri de
psiho-pedagogie în cadrul Departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic și al Casei
Corpului Didactic Prahova;
11. Acreditarea desfăşurării unor cursuri cu
caracter specializat (acreditarea şcolii de şoferi
pentru categoria B);
12. Implementarea sistemului de asigurare a
calităţii educaţiei;
13. Colaborarea eficientă cu ofiţeri din
structurile operative pentru informarea elevilor;
14. Dezvoltarea colaborării cu direcţiile de
specialitate din I.G.P.R. şi atenţia pe care acestea o
acordă activităţilor extra şi intra-curriculare pentru
integrarea cu mai multă rapiditate a elevilor în
activitatea practică;
15. Fondul de carte (de specialitate) al bibliotecii
şcolii este diversificat şi adecvat numărului de
elevi estimat, nivelului de şcolarizare şi
specializărilor oferite;
16. Utilizarea sistemului de informatizare a
bibliotecilor are drept consecinţă perfecţionarea
accesului la informaţii;
17. Stabilirea unei planificări corespunzătoare a
conţinuturilor învăţării pentru toate unităţile de
competenţă din Curriculum;
18. Dezvoltarea bazei materiale, mai ales în
domeniul mijloacelor de învăţământ, ca factor ce
promovează metodele formative pentru o integrare
mai rapidă a elevului în activitatea practică.
19. Implicarea unui număr mare de cadre
didactice în elaborarea de auxiliare curriculare,
precum și a celor implicați în actualizarea
permanentă a notelor de curs;
20. Existenţa unor instrumente viabile de
monitorizare a dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice.

(W – WEAKNESSES)

III. Management Resurse Umane

III.

Management Resurse Umane

1. Transparenţa procedurilor de management în
1. Sistemul de salarizarea a personalului din
domeniul resurselor umane (proceduri privind cadrul instituţiilor de învăţământ este inferior
naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea sistemului de salarizare a funcţiilor din unităţile
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(S – STRENGTHS)
raporturilor de serviciu ale poliţiştilor şi ale
personalului contractual, formarea profesională a
personalului, acordarea gradelor profesionale,
înaintarea în gradul profesional următor,
încadrarea/promovarea în funcţii, evaluarea,
precum şi acordarea unor drepturi);
2. Existenţa sistemului de gestiune a datelor de
personal care cuprinde totalitatea procedurilor,
metodelor, regulilor privind prelucrarea datelor şi
documentelor de personal din domeniul
managementului resurselor umane;
3. Preocuparea de a actualiza statul de
organizare în funcţie de nevoile reale în vederea
asigurării unei bune funcţionări a structurilor, pe
baza propunerilor temeinic argumentate de către
şefii acestora;
4. Acordarea tuturor drepturilor salariale
personalului şcolii în conformitate cu legislaţia în
vigoare. De menţionat demersurile efectuate la
nivelul şcolii pentru acordarea sporului de
suprasolicitare neuropsihică şi a gradaţiei de merit
personalului didactic, precum şi modul de
încadrare a personalului didactic de predare asociat
(IDP - asociat) din rândul personalului a căror
raporturi de serviciu cu MAI au încetat;
5. Permanent conducerea şcolii a acordat o
atenţie deosebită ocupării funcţiilor vacante, în
speciale de conducere, precum şi pentru reducerea
deficitului de personal, în speciale din zona
învăţământului, prin atragerea personalului cu
experienţă;
6. Efectuarea verificărilor personalului şi
actualizarea notelor de cunoaştere, precum şi
monitorizarea personalului care a săvârşit abateri
disciplinare;
7. Îmbunătăţirea permanentă a nivelului de
pregătire a personalului, mai ales a personalului
didactic prin urmarea cursurilor postuniversitare
necesare desfăşurării activităţii, ceea ce a condus
la obţinerea unor performanţe optime şi sigure la
standardele solicitate;
8. Existenţa documentelor necesare desfăşurării
formării profesionale continue: actele normative
(ordinul M.A.I. nr. 140/2016, dispoziţiile
Inspectorului General al Poliţiei Române şi ale
Directorului şcolii privind formarea profesională,
planurilor de formare profesională continuă
întocmite pe baza necesarului de formare
determinat individual etc.);

PUNCTE SLABE

(W – WEAKNESSES)
teritoriale de poliţie;
2. Deficienţele întâmpinate în ocuparea
posturilor didactice având în vedere că prevederile
legale opozabile acestei categorii de personal nu
mai pot fi aplicate ca urmare a publicării Deciziei
nr. 307 din 8 mai 2018 emisă de Curtea
Constituţională referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin.
(2) şi art. 109 alin. (3) din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art.
37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011;
3. Imposibilitatea asigurării prevederilor legale
referitoare la detaşare în vederea efectuării
stagiilor de practică personală a cadrelor didactice
la unităţile teritoriale de poliţie;
4. Neasigurarea cadrului legal corespunzător
pentru realizarea unui sistem de motivare şi
stimulare a creşterii calităţii activităţii şi pregătirii
personalului;
5. Imposibilitatea colaborării eficiente între
şefii grupelor de formare profesională şi
Compartimentul Planificare din cadrul Serviciului
Metodică, Planificare, Bibliotecă, pentru realizarea
unor activităţi comune la nivelul grupelor de
formare profesională (inclusiv pe linia limbilor
străine, informaticii, educaţiei fizice şi tragerilor
cu armamentul din dotare), la sălile de predare sau
de documentare aflate la dispoziţie, din cauza
numărului mare de ore/instructor;
6. Folosirea redusă a platformei de e – learning
a Inspectoratului General al Poliției Române.
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PUNCTE SLABE

(S – STRENGTHS)
9. Organizarea eficientă a activităţii de
formarea profesională pe grupe constituite pe
structurile din organigrama şcolii;
10. Implicarea activă a conducerii şcolii în
desfăşurarea activităţilor specifice de formare
profesională;
11. Experienţa şefilor de grupe;
12. Utilizarea sistemului de comunicare prin
serverul dedicat al şcolii şi a altor forme de
comunicare operativă a informaţiilor privind
pregătirea continuă – de ex. e-mail;
13. Existenţa unui număr relativ mic de cadre
care trebuie să urmeze cursuri de carieră.

(W – WEAKNESSES)

IV. Administrativ
1. Calitatea bazei tehnico-materiale aflate la
dispoziţia elevilor;
2. Adecvarea
tipului
laboratoarelor,
cabinetelor, sălilor de clasă la nivelul de
şcolarizare şi profilul şcolii;
3. Realizarea unui real progres privind
achiziţionarea/realizarea unor noi mijloace de
învăţământ.

IV. Administrativ
1. Fonduri insuficiente pentru modernizarea
spaţiilor de cazare;
2. Costuri ridicate pentru furnizarea agentului
termic în cadrul spaţiilor de cazare (apă caldă şi
căldură);
3. Lipsa fondurilor pentru mentenanţa
simulatorului de tragere şi aplicaţii practice.

Diagnoza mediului extern:
OPORTUNITĂȚI

AM E NI NȚ ĂRI

(O – OPPORTUNITIES)

(T – THREATS)

I. Management
1. Posibilitatea accesării de fonduri europene;
2. Reprezentarea Ministerului Afacerilor Interne
în grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei
Naţionale privind Formarea Iniţială şi Continuă;
3. Colaborarea cu membri Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie în
vederea desfăşurării activităţilor specifice privind
evaluarea periodică (în anul de învăţământ 2021 –
2022);
4. Competenţa
instituţiei
recunoscută
la
nivelurile superioare;
5. Existenţa unor programe informatice avansate
la nivelul şcolii;
6. Dezvoltarea de proceduri operaţionale
generale şi/sau interne în domeniile în care există
această posibilitate;
7. Posibilitatea accesării, prin intermediul
proiectelor derulate la nivelul ministerului, a unor

I. Management
1. Pierderile de personal calificat prin pensionări
(treceri în rezervă sau încetare C.I.M.) care nu au
putu fi compensate în timp util;
2. Posibilităţi reduse de motivare/stimulare a
personalului;
3. Lipsa metodologiei de organizare a
concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de
instructor de ordine publică;
4. Legislaţia specifică corpului profesoral, de
nivel postliceal, din Ministerul Afacerilor Interne,
încă incompletă şi instabilă;
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OPORTUNITĂȚI

AM E NI NȚ ĂRI

(O – OPPORTUNITIES)
fonduri nerambursabile din cele destinate ţărilor
membre U.E.;
8. Perspectiva aderării României la spaţiul
Schengen, implică adaptarea sistemului de
pregătire a personalului, pentru dobândirea
cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare executării
misiunilor specifice, în condiţiile cooperării pentru
menţinerea ordinii publice şi a securităţii naţionale
pe teritoriile statelor membre.

(T – THREATS)

II. Învăţământ

II. Învăţământ

1. Caracterul de prioritate naţională a
învăţământului;
2. Relaţii bune de colaborare cu M.E.C. şi
structuri de învăţământ din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţa naţională, cu
Inspectoratul Școlar Județean;
3. Deschidere pentru organizarea de parteneriate
cu:
- societatea civilă pentru dezvoltarea
fondului de carte din şcoală;
- instituţii de învăţământ similare din ţară sau
străinătate (schimb de experienţă pe linie
psihopedagogică, documentare şi adaptarea unor
strategii pentru eficientizarea procesului de
învăţământ);
- Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, alte
structuri M.A.I., MApN pentru perfecţionarea
pregătirii personalului didactic;
4. Dotarea cu materiale adecvate a laboratoarelor
şcolii;
5. Participări şi contribuţii directe la grupuri de
lucru, comitete, seminarii şi conferinţe.

1. Fonduri insuficiente alocate pentru
formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice;
2. Situaţia socio-economică precară a
familiilor din care provin unii elevi;
3. Sistemul de formare continuă nu este
compatibilizat cu cel de formare iniţială.
4. Desfășurarea activităților de învățământ în
sistem suveică cu două promoții de elevi în același
timp, determină imposibilitatea instructorilor de
poliție de a beneficia de concediu de odihnă și timp
liber pentru recuperare, de timp pentru a urma
cursuri de perfecționare și a realiza documentări în
teritoriu în cadrul Direcțiilor și a Inspectoratelor
Județene de Poliție, aspect ce se repercutează în
calitatea procesului educațional;
5. Organizarea cursurilor în sistem on-line.

III. Management Resurse Umane

III. Management Resurse Umane
1. Preocuparea permanentă în vederea acordării
tuturor drepturilor salariale personalului şcolii în
conformitate cu legislaţia în vigoare. De menţionat
demersurile efectuate la nivelul şcolii pentru
acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică
şi a gradaţiei de merit personalului didactic ( a fost
emis un proiect de ordin privind modul de
acordare şi transmis la eşalonul superior);
2. În
contextul
situaţiei
epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, conducerea a fost preocupată pentru
acordarea de sprijin atât în plan operativ /
operaţional, cât şi în ceea ce priveşte suportul de
specialitate prin delegarea poliţiştilor din cadrul
şcolii la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova,

1. Salarizarea inadecvată, refuzul inspectorilor
şefi de a aproba participarea poliţiştilor cu
experienţă la concursurile organizate, precum şi
legislaţia în vigoare, toate acestea duc la
neocuparea funcţiilor didactice şi implicit la
creşterea normei didactice;
2. Imposibilitatea ocupării posturilor de
personal didactic datorită legislaţiei în vigoare şi a
numărului de indicatori aflaţi în finanţare;
3. Scăderea motivaţiei şi interesului unor cadre
didactice pentru activităţi profesionale având în
vedere faptul că remunerarea funcţiilor din
învăţământ este inferioară funcţiilor din unităţile
teritoriale de poliţie;
4. Neocuparea oportună a celorlalte posturi
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OPORTUNITĂȚI

(O – OPPORTUNITIES)
în perioada 23.03.2020 - prezent;
3. Interesul acordat pentru ocuparea funcţiilor în
concordanţă cu necesităţile instituției de
învăţământ;
4. Implicarea Corpului Naţional al Poliţiştilor
pentru efectuarea de către poliţişti a unor cursuri
real necesare, ce nu pot fi acoperite de oferta
instituţiilor proprii de învăţământ ale M.A.I., cu
suportarea de către această instituţie a cheltuielilor
necesare;
5. Disponibilitatea pentru pregătire a întregului
personal al instituţiei;
6. Importanţa acordată formării profesionale la
nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române
/ Direcţia Management Resurse Umane / Serviciul
Formare Profesională;
7. Utilizarea cadrului general oferit de şcoală
(baza materială, dotări, profesori etc.);
8. Existenţa bazei materiale a învăţământului din
unitate (biblioteci, săli de predare, poligoane de
trageri, simulator de tragere şi pregătire tactică,
terenuri, săli de sport şi de pregătire fizică, săli şi
cabinete multifuncţionale de informatică şi limbi
străine, dotate cu aparatură specializată, sistemul
de e-learning etc.);
9. Specificul instituţiei noastre ca unitate de
învăţământ;
10. Posibilitatea
folosirii
profesorilor
şi
specialiştilor şcolii pentru conducerea activităţilor
de formare profesională pe linia limbilor străine,
informaticii, educaţiei fizice şi tragerilor cu
armamentul din dotare.

AM E NI NȚ ĂRI
(T – THREATS)

vacante;
5. Lipsa timpului real pentru formarea
profesională continuă, în toate componentele
acesteia (datorită normei didactice, în unele
situaţii, supraunitară, precum şi complexităţii
sarcinilor structurilor şi atribuţiunilor individuale);
6. Evaluarea neconcludentă a personalului, în
unele situaţii, prin manifestarea unui anumit grad
inerent de subiectivism, determinând riscul de a
înlătura obiectivitatea aprecierilor respective, mai
ales în raport cu evaluările altora;
7. Neactualizarea oportună a cunoştinţelor
necesare domeniilor de activitate, determinând
riscul însuşirii incorecte a prevederilor legale şi,
implicit, neexecutării sarcinilor specifice în mod
corespunzător;
8. Ruperea de realităţile operative, determinând
riscul neînţelegerii fenomenelor acoperite teoretic
în actul didactic;
9. Alocarea unor termene foarte scurte pentru
îndeplinirea unor dispoziţii / solicitări ale
eşaloanelor superioare, determinând riscuri
privind îndeplinirea necorespunzătoare sau/şi în
volum complet ale acestora.

IV. Administrativ

IV. Administrativ

1. Existența unor programe, în cadrul proiectelor
finanțate din fonduri europene, ce pot fi accesate
pentru dezvoltarea bazei materiale și pentru
creșterea confortului elevilor și cadrelor școlii.
2. Dezvoltarea tehnologiei informatizate în
domeniul educației și posibilitatea accesării unor
astfel de instrumente inovative de predare –
învățare (aparatură informatică, table interactive,
poligoane tactice moderne, etc.)

1. Achiziţiile privind noile dotări ale Poliţiei
Române ajung foarte greu în şcoală sau nu ajung
deloc.
2. Lipsa personalului specializat în domeniul
accesării de fonduri europene nerambursabile.
3. Derularea greoaie a activităților de atragere a
fondurilor europene nerambursabile.
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Direcții de acțiune:
UTILIZAREA

FOLOSIREA PUNCTELOR TARI ȘI A

PUNCTELOR TARI ȘI A
OPORTUNITĂȚILOR ÎN VEDEREA ELIMINĂRII
PUNCTELOR SLABE

1. Adaptarea permanentă a Curriculumului,
elaborarea și promovarea ofertei educaţionale a
şcolii adaptată la cerințele beneficiarului și ținând
cont de nevoile de dezvoltare ale societății creează
premisele accesului elevilor la o educaţie continuă,
eficientă și de calitate;
2. Implementarea cerințelor de pregătire ale
beneficiarului prin elaborarea de Curriculum
diferențiat pentru domeniile specializate și
cooptarea specialiștilor din M.A.I. / I.G.P.R. în
actul de formare inițială și continuă a personalului,
stimulează motivaţia elevilor / cursanților pentru
învăţare, totodată facilitând alegerea viitoarei
cariere (specializări);
3. Extinderea învăţării informatizate și accesul la
o tehnologie didactică inovativă creează premisele
minimizării decalajului dintre aspectele întâlnite în
procesul muncii din activitatea operativă și
necesarul de pregătire inițială a absolventului și
totodată, îmbină activitatea de pregătire inițială și
continuă, prin aceasta fiind asigurată transparența
actului educațional și posibilitatea urmăririi și
evaluării activității instituției de învățământ prin
rezultatele obținute;
4. Promovarea politicii de personal, îndreptată
spre atragerea și completarea funcțiilor didactice
vacante cu personal ce a dobândit o mare
experiență în activitatea operativă;
5. Colaborarea cu instituții de învățământ
similare din țară și din U.E., derulate pe bază de
reciprocitate, asigură promovarea imaginii și
potențialului instituției de învățământ, transferul de
bune practici, un plus valoare pregătirii elevilor și
perfecționării personalului școlii dar și creșterea
eficienței și a calității actului educațional.

OPORTUNITĂȚILOR ÎN VEDEREA ÎNDEPĂRTĂRII
AMENINȚĂRILOR

1. Colaborarea cu direcțiile de specialitate din
I.G.P.R., atragerea specialiștilor în activitatea de
pregătire a elevilor, creșterea rolului dirigintelui și
a psihologului instituției în activitatea de consiliere
a educabililor și dezvoltarea sistemului de
comunicare intern creează premisele suplinirii, în
parte a pierderilor de personal calificat;
2. Asigurarea participării cadrelor didactice la
programe de pregătire profesională / de dezvoltare
profesională în cadrul unor proiecte finanțate prin
fonduri europene, prin utilizarea unor resurse
financiare obținute cu sprijinul Corpului Național
al Polițiștilor sau din sursele bugetare acordate
personalului didactic prin actele normative ce
reglementează domeniul educației naționale;
3. Accesarea programelor de dezvoltare
instituțională, finanțate din fonduri europene
nerambursabile, pentru îmbunătățirea bazei
materiale, atât în domeniul învățământului cât și a
creșterii calității condițiilor de cazare și hrănire a
elevilor / cursanților determină acomodarea rapidă
a acestora la viața instituției de învățământ,
precum și integrarea absolvenților într-un timp
relativ scurt şi cu rezultate foarte bune la cerințele
funcţiilor în care vor fi repartizaţi.
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Capitolul III. STRATEGIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A. VIZIUNEA
„Şcoala noastră îţi dă o şansă unică: de a reuşi prin tine însuţi”

Viziunea
instituției
vizează asigurarea unui nivel ridicat al formării inițiale a personalului M.A.I. – I.G.P.R.,
având ca scop reducerea decalajului dintre performanța manifestată în exercitarea profesiei
și performanța solicitată de beneficiar la debutul absolventului în profesie.
Proiectul de dezvoltare instituțională este eleaborat pentru o perioadă de 5 ani
școlari și are ca scop racordarea misiunii școlii la angajamentele și prioritățile sale.
Proiectul de dezvoltare instituțională continuă politica managerială conturată
deja în şcoală. Aceasta reuneşte, politicile în domeniul formării profesionale ale
Ministerului Afacerilor Interne cu politicile educaționale ale Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, ținând cont de cerinţele Inspectoratului General al Poliţiei Române, misiunea şi
valorile şcolii, reuşitele şi nevoile de dezvoltare ale instituției.
Proiectul de dezvoltare instituțională adoptă atât strategiile educaționale
naționale cât și măsurile specifice ale Programului de învățare de-a lungul vieții al Uniunii
Europene, promovând înfrățirea între instituțiile de învățământ europene, asigurarea
calității în educație și formare profesională, promovarea modernizării, a bunelor practici, a
încrederii reciproce și mobilitatea în educație și formare profesională.
Cele patru mari componente ale Proiectului de dezvoltare instituţională viziunea, misiunea, ţintele (scopurile) şi opţiunile strategice reprezintă componenta
esenţială a proiectului. Ţintele (scopurile) şi opţiunile strategice sunt fixate astfel încât
prin ambele să fie îndeplinită misiuniea asumată, la standardele de calitate solicitate.
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Planurile operaţionale - planul managerial anual şi planurile de activităţi
trimestriale reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse ţintele stabilite, respectând
opţiunile strategice, într-o perioadă de un an şcolar.
Întreg procesul instructiv-educativ se va orienta către formarea unui absolvent,
într-un mediu sănătos, moral, competitiv și performant, cu solide competenţe profesionale,
implicat şi deschis la schimbare, necesar și util societății

B. MISIUNEA
„Să fim utili Poliţiei Române și societății prin cei pe care-i formăm”
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina este o unitate etalon pentru
învățământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, ce promovează pentru pregătirea
elevilor / cursanților un învățământ poliţienesc european și care confirmă prin absolvenții
săi faptul că, educația este modalitatea fundamentală de dezvoltare personală și de
afirmare socială.
Misiunea instituției de învățământ este creșterea nivelului de profesionalism al
personalului I.G.P.R. prin asigurarea pregătirii inițiale a agenților de poliție și după
caz pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne, în
conformitate cu obiectivele stabilite prin Standardul de Pregătire Profesională, la
nivelul de calitate solicitat de beneficiar și de Ministerul Educației și Cercetării.
Performanţa, profesionalismul, integritatea, transparența, competiţia onestă,
integritatea și cooperarea sunt valori promovate de instituția de învățământ pentru a susține
dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

C. VALORI ORGANIZAȚIONALE
,, Profesionalism, eficiență, calitate, respect, disciplină, loialitate, integritate,
performanță, corectitudine şi responsabilitate”
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina prin personalul său asigură:
Profesionalism și disponibilitate pentru dezvoltarea individuală a elevului și
egalitate de șanse ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive;
Calitate și eficiență în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ;
Tratarea cu respect a elevilor pentru realizarea unui parteneriat în atingerea
ţintelor strategice ale şcolii;
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Un climat de învăţare stimulativ și implementarea strategiilor didactice centrate
pe elev;
Promovarea disciplinei, loialității, integrității, corectitudinii şi responsabilităţii ca
valori care să guverneze fiecare absolvent;
Încurajarea dialogului şi a comunicării dechise;
Implementarea ideilor formulate, participarea şi iniţiativa în managementul
educațional;
Cadrul general de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în consens cu
cerinţele unităţilor teritoriale de poliţie, garantând pregătirea prin oferte educaţionale
adecvate interesului beneficiarului, aptitudinilor elevilor şi prin calitatea actului didactic;

D. ŢINTE STRATEGICE
Ţintele strategice derivă din viziunea şcolii şi definesc intenţiile de progres
materializate prin Proiectul de dezvoltare instituțională, dar şi modalitatea prin care va fi
îndeplinită misiunea şcolii. Aceste scopuri strategice nu se referă la activităţi absolut
obligatorii, ci reprezintă definiri ale domeniilor pe care instituția de învățământ doreşte să
le mențină, să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească.
Având ca reper misiunea şcolii și ținând cont de diagnoza mediului intern și extern
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, prin țintele sau scopurile strategice
formulate, urmărește:
Promovarea unui stil nou de management educațional la nivelul școlii;
Eficiență și calitatea în actul educaţional;
Continuarea tradiţiilor şcolii în domeniul instructiv - educativ;
Conectarea și adaptarea permanentă la specificul activității profesionale;
Proiectarea și realizarea Curriculumului centrat pe formarea aptitudinilor și
competențelor solicitate de activitatea profesională;
Dezvoltarea ofertei educaţionale prin realizarea de curriculumuri diferențiate
specializate în conformitate cu solicitărilor primite de la beneficiari şi a nevoilor de
dezvoltare personală a elevilor / cursanților;
Promovarea cooperării și colaborării avînd ca scop creșterea calității procesului
de formare profesională;
Colaborarea cu structurile operative și promovarea participării acestora la
procesul de pregătire al elevilor, pe timpul desfăşurării stagiilor de practică, prin
conducători de practică (tutori) cu experiență în activitatea profesională;
Dezvoltarea capacităților informatizate de pregătire a elevilor / cursanților prin
madernizarea și folosirea tehnicilor didactice și a programelor informatice moderne de
predare – învățare;
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Dezvoltarea instituțională și a bazei materiale prin identificarea și obţinerea de
resurse financiare din granturi, fonduri europene nerambursabile și surse bugetare alocate;
Reîmprospătarea corpului profesoral cu personal didactic provenit din specialiști
ai Ministerului Afacerilor Interne, cu experiență dobâmndită în structurile Inspectoratului
General al Poliției Române;
Asigurarea unui corp profesoral şi administrativ de înaltă calificare, activ,
eficient, motivat şi participativ;
Extinderea cooperării internaționale prin inițierea și participarea la programe și
proiecte de cooperare europene, realizarea de parteneriate bilaterale, transfrontaliere.
Sunt subsumate aici domenii funcţionale de referinţă:
Management educațional inovativ;
Capacitate instituţională;
Eficacitate și eficiență educaţională;
Dezvoltare instituțională durabilă;
Managementul calităţii.
Prin prezentul Proiect de dezvoltare instituțională sunt formulate 5 ţinte care pot fi
atinse în perioada 2020 - 2025, etapizat și realist în cadrul unui an şcolar şi care reflectă
misiunea şcolii.
Ţinta 1. Perfecționarea procesului instructiv-educativ în vederea atingerii
competențelor stabilite în Standardul de pregătire profesională şi asigurării eficienţei şi
calităţii activităţii, în condiţiile unui mediu social și economic aflat în continuă schimbare.
Ţinta 2. Asigurarea dotării instituției de învățământ cu tehnică și aplicații IT pentru
îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ prin accesarea de către elevii a aplicațiilor
informatice - tip școală, folosite de Poliția Română.
Ţinta 3. Aplicarea strategiilor naționale și europene privind cooperarea națională și
transfrontalieră pentru întărirea relaţiilor de cooperare în domeniul educație polițienești.
Ţinta 4. Eficientizarea politicii de personal, a activităților de recrutare și de
dezvoltare a resurselor umane prin programe de pregătire continuă, pentru realizarea
obiectivele generale ale şcolii, asigurării eficienţei şi calităţii activităţilor, în contextul unui
mediu social și economic aflat în continuă transformare.
Ţinta 5. Asigurarea unui proces educaţional calitativ și competitiv prin dezvoltarea
infrastructurii și dotarea cu echipamente specifice în vederea atingerii competențelor
stabilite în Standardul de pregătire profesională, în curriculum și standardele de acreditare.
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E. OPŢIUNI STRATEGICE
Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii ce vizează atingerea ţintelor
propuse prin mai multe căi:
Ţinta 1. Perfecționarea procesului instructiv-educativ în vederea atingerii
competențelor stabilite în Standardul de pregătire profesională şi asigurării eficienţei
şi calităţii activităţii, în condiţiile unui mediu social și economic aflat în continuă
schimbare.
Obiectivul 1. Asigurarea unui proces educaţional de calitate prin elaborarea
documentelor de proiectare, organizare, planificare şi desfăşurare a procesului de
învăţământ.
Obiectivul 2. Adaptarea metodelor inovative în demersul instructiv – educativ de
implementare a curriculum-ului;
Obiectivul 3. Creşterea performanței și responsabilizarea tuturor cadrelor didactice
pentru activitatea educativă prin organizarea şi desfăşurarea lecţiilor deschise şi
demonstrative;
Obiectivul 4. Optimizarea proceselor politicii manageriale privind implementarea
Planului unic de controale la nivelul structurilor de învăţământ;
Obiectivul 5. Asigurarea unui cadru flexibil prin realizarea punţilor de reciprocitate
pentru obţinerea feed-back-ului în procesul instructiv-educativ.
Ţinta 2. Dezvoltarea infrastructurii și dotărilor instituției de învățământ cu
echipamente specifice și aplicații IT, pentru îmbunătăţirea procesului instructiv educativ prin accesarea de către elevii a aplicațiilor informatice - tip școală, folosite
de Poliția Română.
Obiectivul 1. Modernizarea centrului multifuncțional din cadrul Catedrei de Ştiinţe
Socio - Umane şi Informatică prin înlocuirea tehnicii de calcul şi instalarea aplicației
S.N.R.I. modulul învăţare;
Obiectivul 2. Modernizarea reţelei LAN - INTERNET pentru a corespunde
cerinţelor actuale de trafic şi securitate prin montare şi configurare switch-uri cu
management în nodurile principale ale reţelei;
Obiectivul 3. Înlocuirea și optimizarea stațiilor de lucru în laboratoarele de legislaţie
contravenţională şi criminalistică care să corespundă cerinţelor tehnice de funcționare a
bazelor de date și programelor școală folosite de Poliția Română;
Obiectivul 4. Înlocuirea și optimizarea stațiilor de lucru în laboratorul de
informatică 3, pentru a corespunde cerinţelor tehnice de funcționare a bazelor de date și
programelor școală folosite de Poliția Română
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Obiectivul 5. Adaptarea procesului didactic pentru utilizarea tehnologiei TIC și
dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare în vederea creșterii calității
activităților educaționale.
Ţinta 3. Aplicarea strategiilor naționale și europene privind cooperarea
națională și transfrontalieră pentru întărirea relaţiilor de cooperare în domeniul
educație polițienești.
Obiectivul 1. Diversificarea activităților pe linie de relații internaționale, cu
instituțiile partenere, pentru realizarea de proiecte şi programe de interes comun;
Obiectivul 2. Dezvoltarea rețelei de parteneri de cooperare la nivel național și
internațională;
Obiectivul 3. Implicarea în proiecte la nivel european.
Ţinta 4. Eficientizarea politicii de personal, a activităților de recrutare și de
dezvoltare a resurselor umane prin programe de pregătire continuă, pentru
realizarea obiectivele generale ale şcolii, asigurării eficienţei şi calităţii
învățământului, având ca scop integrarea profesională a absolvenților, în contextul
unui mediu social aflat în continuă transformare.
Obiectivul 1. Completarea și corecția structurii organizatorice a instituției de
învățământ în raport cu nevoile de dezvoltare a beneficiarului actului didactic;
Obiectivul 2. Monitorizarea periodică a îndeplinirii condiţiilor generale de ocupare
a funcţiilor didactice de către instructorii încadraţi în funcţii didactice;
Obiectivul 3. Perfecționarea personalului didactic prin identificarea, promovarea și
participarea la diferite cursuri/stagii de formare în instituţii de învăţământ specializate.
Obiectivul 4. Diseminarea informațiilor, la nivelul personalului școlii, cu privire la
actele normative de încadrare, perfecționare și evaluare a personalului școlii;
Ţinta 5. Asigurarea unui proces educaţional calitativ și competitiv prin
dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu echipamente specifice în vederea atingerii
competențelor stabilite în Standardul de pregătire profesională, în curriculum și
standardele de acreditare.
Obiectivul 1. Creşterea nivelului de confort termic, a standardelor de igienă
personală şi a echipamentului în contextul eficientizării costurilor prin finalizarea
proiectului „Branşament gaze naturale, alimentare cu energie electrică, centrale termice
şi atelier spălătorie”;
Obiectivul 2. Construirea unei săli de sport, cu tribună de 180 locuri prin realizarea
,,Proiect tip - sală de sport cu tribună de 180 locuri în municipiul Câmpina, b-dul Carol I,
nr. 145, județul Prahova”, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.”;
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Obiectivul 3. Construirea unei săli de sport multifuncțională;
Obiectivul 4. Renovarea și amenajarea unui laborator dedicat infracțiunilor motivate
de ură, prin derularea proiectului: ,,Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor
motivate de ură, în special cele îndreptate împotriva comunității Rrome și asigurarea unui
standard înalt de calitate în serviciul polițienesc”, prin Mecanismul Financiar Norvegian
2014-2021.
Obiectivul 5. Atragerea de surse extrabugetare în vederea dezvoltării bazei
didactico-materiale a instituției de învățământ.
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Capitolul IV. MARKETINGUL IMAGINII INSTITUŢIONALE /
PROGRAME DE COLABORARE
Marketingul imaginii instituţionale s-a realizat şi printr-o serie de activităţi
cultural-educative şi umanitare, organizate în baza parteneriatelor cu diferite instituţii din
Ministerul Afacerilor Interne, dar şi ale societăţii civile:
- pe data de 10 iunie 2019 a avut loc
sfințirea picturii Capelei Ortodoxe a
instituţiei „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir”, eveniment la care a participat P.S.
Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un
sobor de preoți.
- au fost organizate trei acțiuni
umanitare de donare de sânge în colaborare
cu Centrul de transfuzie sanguină Ploiești, la
care au participat în total 950 elevi și cadre;
- centenarul Marii Uniri - Ziua
Naţională a României – 1 Decembrie 2018,
organizat prin reprezentarea pe plan local la
festivitatea organizată de administraţia
publică locală, dar şi prin participarea la
„Parada Militară de 1 Decembrie” la
Bucureşti, alături de structurile Ministerului
Afacerilor Interne, Ministerului Apărării
Naţionale și detaşamentele de militari din
țările partenere NATO. De asemenea
răspunzând invitaţiei Primăriilor Câmpina,
Călărași şi Sinaia efectivele de elevi ai
instituţiei noastre de învăţământ au participat la festivităţile organizate pe raza acestor
localităţi.
- un grup de elevi însoțiți de cadre didactice au participat la evenimentul național
Noaptea Cercetătorilor Europeni, prilej cu care instituția noastră a participat cu un
stand expozițional în care au fost prezentate manuale editate de școală, trusa
criminalistică și mijloacele din dotarea polițistului.
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- participarea la diferite lansări de
carte şi mese rotunde cu diferite teme literare,
organizate de Centrul Cultural al M.A.I. sau
de Editura M.A.I.
În ceea ce priveşte ceremonialurile şi
festivităţile organizate în perioada 1
octombrie 2018 - 1 octombrie 2019,
menţionăm:
Ceremonialul
de
depunere
a
jurământului militar
pentru elevii
promoţiilor noiembrie 2018-septembrie
2019 și ianuarie 2019 – noiembrie 2019;
Festivitățile de absolvire a Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina
şi de acordare a gradului profesional de
„agent de poliţie” absolvenților promoțiilor
noiembrie 2018 și septembrie 2019.
Toate aceste activităţi, dar şi desfăşurarea concursului de admitere, sesiunea ianuarie
2019, au fost vizibile şi în mass-media locală şi centrală, scrisă şi audio-vizuală, fiind
promovate în mod pozitiv.
Promovarea imaginii şi misiunii
instituţiei noastre s-a realizat şi pe plan
internaţional prin intermediul activităţilor
organizate în conformitate cu Planul de
Relaţii Internaţionale propriu, dar şi al
Inspectoratului General al Poliţiei Române,
după cum urmează:
- primirea unei delegaţii a Ministerului
Afacerilor Interne din Republica Moldova,
în scopul unei vizite de studiu cu tema
„Proiectarea documentelor şcolare potrivit
Standardului Ocupațional” în perioada
01.10.-05.10.2018;
- participarea unei delegații formată
din 2 ofițeri ai Școlii de Agenți de Poliție
„Vasile Lascăr” Câmpina, însoțiți de 6 elevi,
la aniversarea a 20 de ani de la înființarea
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Școlii Naționale de Poliție din Nîmes, Franța, în perioada 05.10 - 06.10.2018;
- participarea unui reprezentant al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”
Câmpina, la seminarul cu tema „Meeting the Police Education below Sea Level” în
Apeldoorn, Olanda, în perioada 19 - 23.11.2018.
- organizarea unei vizite din partea unor delegații din Republica Moldova, Franța și
Ungaria, cu ocazia ceremonialului de depunere a jurământului militar de către elevii
promoției septembrie 2019, în perioada 19.12 - 22.12.2018;
- primirea unei vizite din partea unor delegații din Germania, Ucraina și Slovacia,
cu ocazia ceremonialului de depunere a jurământului militar de către elevii promoției
noiembrie 2019, în perioada 12.03 - 15.03.2019;
- participarea a 6 reprezentanți ai
Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”
Câmpina la întâlnirea de lucru organizată de
Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii al Ministerului Afacerilor
Interne din Republica Moldova, în perioada
20 - 23 martie 2019;
- participarea unui cadru al școlii la
cursul cu tema „Meeting Police Education Below Sea Level”, în Zutphen, Olanda, în
perioada 08 - 12 aprilie 2019;
- primirea unei delegații de 5 studenți ai
Colegiului Universitar de Poliție din
Norvegia, aflați într-un stagiu de practică la
Academia de Poliție „Alexandru Ioan
Cuza”, pentru o vizită de lucru, în data de 24
aprilie 2019;
- participarea directorului școlii și a
unui cadru la Summit-ul Internațional
organizat de Universitatea de Poliție a landului Renania - Palatinat din Hahn, Germania, în
perioada 02 - 05 iunie 2019;
- primirea unei delegații de 4 studenți ai
Universității de Poliție a landului Renania Palatinat din Hahn, Germania, în schimb de
experiență, în perioada 03 - 07 iunie 2019;
- participarea unei delegații formată din 4
studenți și un cadru, la Universitatea de Poliție
a landului Renania - Palatinat din Hahn,
Germania, la „International Project Week”,
în perioada 03 - 07 iunie 2019.
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- participarea unei delegații formată din 2 reprezentanți ai Școlii de Agenți de Poliție
„Vasile Lascăr” Câmpina, la un Eveniment Profesional Internațional, la Școala Secundară
de Poliție din Kosice, Slovacia, în perioada 11 - 13 septembrie 2019;
- participarea unei delegații formată din 3
reprezentanți ai Școlii de Agenți de Poliție
„Vasile Lascăr” Câmpina, la ceremonialul
depunerii jurământului militar de către elevii
instituției, la Universitatea de Stat pentru
Afaceri Interne din Odessa, Ucraina, în
perioada 10 - 12 octombrie 2019.
- în luna decembrie 2019, o delegație la
nivel de conducere a școlii s-a deplasat la
Chișinău unde a participat la ceremonialul dedicat absolvirii primei promoții de subofițeri
ai Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii al Ministerului Afacerilor
Interne din Republica Moldova.
Principala direcție urmărită în cadrul colaborării internaționale este alinierea
sistemului românesc de învăţământ poliţienesc la sistemul internaţional european, de
creştere a eficienţei şi eficacităţii formării şi pregătirii poliţiştilor, pentru a instrui polițiști
apți pentru a aborda provocări la nivel internațional și, nu în ultimul rând, de a oferi, la
rândul nostru, exemple de bune practici.
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Capitolul V. ACTIVITĂŢI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE
Monitorizarea presupune o activitate permanentă de înregistrare a progresului
(gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele stabilite), a costurilor, dar și a
calității, pe baza unor grile de monitorizare cu indicatori de performanță specifici fiecărei
activități, negociate și acceptate prin stabilirea planurilor operaționale.
Evaluarea trebuie să aibă în vedere stabilirea raportului dintre performanța
obținută și cea intenționată, pentru a putea corecta rezultatele în sensul dorit și trebuie
aplicată nu numai procesului (activităților) educabililor, profesorilor și managementului de
proiect, dar și impactului proiectului asupra mediului intern și extern.
Evaluarea se va centra pe realizarea de valoarea adăugată, pornind de la analiza
punctelor tari / slabe, a nevoilor în educație și se va realiza printr-un portofoliu care trebuie
să conțină o serie de dovezi privind îndeplinirea țintelor stabilite, constând în:
- Declarații de politică a școlii în domeniul evaluării performanțelor elevilor,
profesorilor, programelor educaționale;
- Proiectul de dezvoltare instituțională, Planurile operaționale și evaluarea
planurilor operaționale, Planuri manageriale: al școlii, pe structuri;
- Rapoarte de activitate ale conducerii școlii, ale responsabililor comisiilor
metodice, ale comisiilor de lucru;
- Oferta educațională;
- Fișe de autoevaluare;
- Modele de interviu;
- Chestionare pentru elevi, profesori și beneficiari, precum și materialele de
evaluare a acestora;
- Fișe de apreciere formulate în termeni de competențe;
- Rapoarte financiare și narative în urma finalizării unor proiecte;
- Înregistrări ale activităților;
- Produse ale activităților.
Evaluarea trebuie să treacă prin toate etapele acestuia, dar în sens invers
demersului de proiectare, căutând cauzele nerealizării performanțelor spre analiza de nevoi
și management. Feed-back-ul urmând a fi asigurat prin întâlnirile cu toate grupurile țintă și
cu partenerii sociali.
APROB,
DIRECTOR
DE ACORD,
DIRECTOR ADJUNCT

DE ACORD,
D. DIRECTOR ADJUNCT
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 1
Activitate: Perfecționarea procesului instructiv-educativ în vederea atingerii competențelor stabilite în Standardul de pregătire
profesională şi asigurării eficienţei şi calităţii activităţii, în condiţiile unui mediu social și economic aflat în continuă schimbare
Coordonatori de proiect: Directorul adjunct pentru învățământ și Șeful Serviciului Metodică Planificare și Bibliotecă
OBIECTIVE

1. Asigurarea unui proces
educaţional de calitate prin
elaborarea documentelor de
proiectare,
organizare,
planificare şi desfăşurare a
procesului de învăţământ

2. Adaptarea
metodelor
inovative în demersul instructiv
– educativ de implementare a
curriculum-ului

RESURSE
Umane

REZULTATELE AȘTEPTATE /
Financiare
Autoritate
INDICATORI DE REALIZARE
- Standard de Pregătire Profesională,
Curriculum, Curiculumuri diferențiate,
Director adjunct
Structura perioadei de şcolarizare,
Şefii de catedră
Desfăşurătoare tematice, Dispoziţia de
Şefii şi membrii
învăţământ, Planificarea anuală cu
comisiilor metodice Comisia de
repartiţia modulelor, competenţelor,
Directorul şcolii An şcolar
Bugetare
Şef S.M.P.B
coordonare a
temelor şi şedinţelor, Planificarea
Director adjunct 2020 – 2021
Ofiţeri responsabili învățământului
orară
cu activităţile
- Documentele respectă condiţiile şi
metodice
caracteristicele
prevăzute
de
normativele în vigoare referitoare la
aspect, formă, structură, caracter şi
conţinut.
Şefii de catedră
Şef S.M.P.B.
- Graficele modulelor, grafice metodice,
Şefii comisiilor
Teme şi Note de curs, bibliografia,
metodice
mijloace didactice, proiecte didactice,
Responsabilii de
informări şi procese-verbale ale
modul
Comisia de
Directorul şcolii An şcolar comisiei metodice;
Bugetare
Membrii Corpului coordonare a
Director adjunct 2020 – 2021 - Programa cadru a stagiilor de
Profesoral
învățământului
practică respectă caracteristicele şi
Ofiţeri responsabili
condiţiile prevăzute de normativele în
cu activităţile
vigoare referitoare la aspect, formă,
metodice
structură, caracter şi conţinut.
Personal didactic
auxiliar
RESPONSABIL TERMEN

47

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020 – 2025
OBIECTIVE
3. Creşterea performanței și
responsabilizarea
tuturor
cadrelor
didactice
pentru
activitatea
educativă
prin
organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor
deschise
şi
demonstrative
4. Optimizarea proceselor
politicii manageriale privind
implementarea Planului unic de
controale la nivelul structurilor
de învăţământ

5. Asigurarea unui cadru
flexibil prin realizarea punţilor
de reciprocitate pentru obţinerea
feed-back-ului
în
procesul
instructiv-educativ

RESURSE
RESPONSABIL TERMEN
Financiare
Umane
Autoritate
Şefii de catedră
Şef S.M.P.B.
Comisiile metodice Comisia de
An şcolar
Bugetare
Corpul Profesoral coordonare a Director adjunct
2020 – 2021
Ofiţeri metodiști învățământului
Personal didactic
auxiliar

Bugetare

Bugetare

Director adjunct
Şefii de catedră
Şef S.M.P.B.

Comisia de
Directorul şcolii
coordonare a
Director adjunct
învățământului

Director adjunct
Şefii de catedră
Şef S.M.P.B.
Membrii Corpului Comisia de
Directorul şcolii
Profesoral
coordonare a
Director adjunct
Membrii C.E.A.C. învățământului
Ofiţeri responsabili
cu activităţile
metodice
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REZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE
- graficele lecţiilor deschise şi
demonstrative, fişele de observaţie a
lecţiei, fişele de interasistenţă, procesul
verbal al comisiei metodice care să
ateste eficientizarea procesului de
învăţământ.

- Planul unic de controale, Planurile de
control,
Notele
de
constatare,
procesele-verbale de discutare în
An şcolar Consiliu profesoral/ Consiliul de
2020 – 2021 Conducere
şi
Convocările
de
învăţământ care atestă măsuri de
corecţie şi eficientizare a procesului de
învăţământ.
- Proiectele didactice, analizele la
învăţătură trimestriale, la finalizarea
modulelor şi la încheierea anului
şcolar,
analiza
organizării
şi
desfăşurării stagiului de practică,
procesul verbal privind rezultatele
obţinute la examenul de absolvire,
An şcolar
chestionarele
Comisiei
pentru
2020 – 2021
Curriculum, chestionarele C.E.A.C. şi
analiza acestora, procesele verbale de
şedinţe ale Consiliului Profesoral care
să ateste utilizarea feed-back-ului
primit în optimizarea strategiilor
educaţionale
şi
implementarea
curriculum-ului.
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 2
Activitate: Dezvoltarea infrastructurii și dotărilor instituției de învățământ cu echipamente specifice și aplicații IT, pentru îmbunătăţirea
procesului instructiv – educativ, prin accesarea de către elevii a aplicațiilor informatice - tip școală, folosite de Poliția Română.
Coordonator de proiect Directori adjuncți și şef Birou Comunicații și Informatică
OBIECTIVE
1.
Modernizarea
centrului
multifuncțional din cadrul Catedrei
de Ştiinţe Socio - Umane şi
Informatică prin înlocuirea tehnicii
de calcul şi instalarea aplicației
S.N.R.I. modulul învăţare.
2. Modernizarea reţelei LAN INTERNET pentru a corespunde
cerinţelor actuale de trafic şi
securitate
prin
montare
şi
configurare
switch-uri
cu
management în nodurile principale
ale reţelei.
3. Înlocuirea și optimizarea
stațiilor de lucru în laboratoarele de
legislaţie
contravenţională
şi
criminalistică care să corespundă
cerinţelor tehnice de funcționare a
bazelor de date și programelor
școală folosite de Poliția Română.

Financiare

Bugetare

Bugetare

Bugetare

RESURSE
Umane

Cadrele BCI

Cadrele BCI

Cadrele BCI

Autoritate

RESPONSABIL TERMEN

REZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE

Consiliul de
conducere

- Instalarea
programelor
educaţionale
şi
configurarea
Directorul şcolii
An şcolar tehnicii de calcul pentru accesul în
Directori
2020 – 2021 R.C.V.D. – M.A.I.
adjuncți
- Asigură nivelul de securitate
stabilit de CSTIC.

Consiliul de
conducere

- Montarea echipamentelor tip
switch cu management în nodurile
Directorul şcolii
reţelei precum şi configurarea
An şcolar
Directori
acestora.
2020 – 2021
adjuncți
- Reţeaua LAN - INTERNET
asigură nivelul de securitate stabilit
de CSTIC.

Consiliul de
conducere

- Staţiile sunt funcţionale şi
asigură rularea softurilor de sistem
Directorul şcolii
An şcolar şi educaţionale prevăzute în
Directori
2020 – 2021 Programa de învățământ;
adjuncți
- Asigură nivelul de securitate
stabilit de CSTIC.
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OBIECTIVE
4. Înlocuirea și optimizarea
stațiilor de lucru în laboratorul de
informatică 3, pentru a corespunde
cerinţelor tehnice de funcționare a
bazelor de date și programelor
școală folosite de Poliția Română.

5. Adaptarea procesului didactic
pentru utilizarea tehnologiei TIC și
dotarea cu tehnologie informatică și
de comunicare în vederea creșterii
calității activităților educaționale.

Financiare

Bugetare

Bugetare

RESURSE
Umane

Cadrele BCI

Directorii adjuncți
Şefii de catedră
Cadrele BCI
Membrii Corpului
Profesoral

Autoritate

RESPONSABIL TERMEN

REZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE

Consiliul de
conducere

- Staţiile sunt funcţionale şi
asigură rularea softurilor de sistem
Directorul şcolii
An şcolar şi educaţionale prevăzute în
Directori
2020 – 2021 Programa de învățământ;
adjuncți
- Asigură nivelul de securitate
stabilit de CSTIC.

Consiliul de
conducere

- Achiziția
de
tehnologie
informatică necesară procesului de
învățământ;
- Integrarea TIC în procesul de
Directorul şcolii
An şcolar predare învățare;
Directori
2020 – 2021 - Numărul
de
instruiri
în
adjuncți
domeniul TIC a cadrelor didactice;
- Realizarea
materialelor
didactice necesare desfășurării
actului didactic,
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 3
Activitate: Aplicarea strategiilor naționale și europene privind cooperarea națională și transfrontalieră pentru întărirea relaţiilor de
cooperare în domeniul educație polițienești.
Coordonator de proiect şef Serviciu Metodică Planificare și Bibliotecă şi şef Serviciu Cabinet
OBIECTIVE

1. Diversificarea activităților pe
linie de relații internaționale, cu
instituțiile
partenere,
pentru
realizarea de proiecte şi programe
de interes comun.

2. Dezvoltarea rețelei de
parteneri de cooperare la nivel
național și internațional.

Financiare

Bugetare

Bugetare

RESURSE
Umane

Autoritate

Membrii
comisiilor
metodice
Şef S.C.

Directorul
şcolii,
Directorul
adjunct,
Şef SMRU

Directorul şcolii

Şef SMRU,
Şefii de
catedră

Conform
Planului
operaţional
Directorul şcolii,
al Comisiei
Directorul
pentru
adjunct,
curriculum
Şef SMRU
pentru seria
de elevi
2020-2021

Membrii
comisiilor
metodice
Şef S.C.
Şef S.M.P.B.
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RESPONSABIL TERMEN

An şcolar
2020 – 2021

REZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE
- Continuarea
și
diversificarea
activităților desfășurate cu partenerii
externi tradiționali;
- Numărul de activități derulate în
cadrul programului „International
Project Week”
- Numărul de protocoale de
colaborare încheiate cu instituții de
învățământ similare din străinătate;
- Participarea sau derularea de
programe / parteneriate/ programe
Erasmus+ finanțate din fonduri
europene.
- Creșterea numărului de instituții
de învățământ din țară și din
străinătate partenere;
- Inițierea unor activități recurente
pe linie de relații internaționale, la
nivelul școlii;
- Menținerea interesului crescut al
elevilor școlii, legat de activitățile de
relații internaționale care îi implică;
Valorificarea
experienței
educaționale a partenerilor interni și
externi.
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OBIECTIVE

Financiare

RESURSE
Umane

Comisiile
3. Implicarea în proiecte la nivel Bugetare,
desemnate la
extrabugetare,
european.
nivelul instituției
Granturi
de învățământ

Autoritate

Şef SMRU
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REZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE
- Proiectele
/
programele
/
parteneriatele /
programele
Erasmus+, derulate;
- Numărul de activități desfășurate
în parteneriat cu instituții de
învățământ similare din UE
- Creșterea
numerică
și
activităților
An şcolar diversificarea
desfășurate
în
parteneriat;
Directorul şcolii 2020 – 2021
- Valorificarea și diseminarea
experienței acumulate / dobândite în
activitatea didactică;
- Stabilirea unor coordonate comune
de dezvoltare a procesului de
învăţământ;
- Îmbunătăţirea ofertei educaţionale
și a programelor de pregătire.

RESPONSABIL TERMEN
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 4
Activitate: Eficientizarea politicii de personal, a activităților de recrutare și de dezvoltare a resurselor umane prin programe de pregătire
continuă, pentru realizarea obiectivele generale ale şcolii, asigurării eficienţei şi calităţii activităţilor, în contextul unui mediu social aflat
în continuă transformare.
Coordonator de proiect şef Serviciu Management Resurse Umane
Financiare

RESURSE
Umane

1. Completarea și corecția
structurii organizatorice a instituției
de învățământ în raport cu nevoile
de dezvoltare a beneficiarului
actului didactic.

Bugetare

Şefii de catedră,
Membrii comisiilor
metodice,
Comisia de concurs,

2. Monitorizarea periodică a
îndeplinirii condiţiilor generale de
ocupare a funcţiilor didactice de
către instructorii încadraţi în funcţii
didactice.

Bugetare

OBIECTIVE

personal SMRU,
personal selecţionat

Şef SMRU,
personal SMRU,
comisia stabilită

Autoritate

Directorul
şcolii,
Directorul
adjunct,
Şef SMRU

Şef SMRU,
Şefii de
catedră
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EZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE
- Creșterea gradului de ocupare a
funcțiilor vacante având în vedere
nevoile instituției;
- Modul de respectare a condiţiilor
de participare la concursurile
organizate;
An şcolar - Procesul și documentele de
Directorul şcolii
2020 – 2021 recrutare, cunoaştere, selecţionare,
încadrare, pregătire şi promovare
a personalului;
- Documentele de organizare şi
desfăşurare a concursurilor;
- Gradul de ocupare cu personal
calificat a funcţiilor / posturilor
vacante.
- Fişele posturilor;
- Analizele efectuate pe linia
evaluărilor
anuale
ale
Directorul şcolii,
personalului;
Directorul
An şcolar - documentele de studii aflate la
adjunct,
2020 – 2021 dosarele de personal;
Şef SMRU
- Analiza îndeplinirii condiţiilor
generale de ocupare a funcţiilor
didactice de către instructorii
încadraţi în funcţii didactice.

RESPONSABIL TERMEN
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OBIECTIVE

Financiare

RESURSE
Umane

Bugetare,

RESPONSABIL TERMEN

EZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE

Şef SMRU

- Liste sau prezentări ale ofertei de
pregătire profesională;
- Numărul de activități desfășurate
în
parteneriat cu instituții ce
An şcolar
Directorul şcolii 2020 – 2021 furnizează programe acreditate de
pregătire continuă;
- Rezultatele
valorificării
experienței acumulate / dobândite
în activitatea didactică.

Şefii de catedră,
Șefii de structuri,
Ofițerul responsabil
cu pregătirea
profesională
Şef SMRU
personal SMRU,
personal didactic
auxiliar
personalul nedidactic

- Bazele de date cu actele
normative / regulamente apărute în
domeniul încadrării, perfecționării
și evaluării personalului;
- Numărul de întâlniri de lucru în
An şcolar scopul diseminării informațiilor și
Directorul şcolii 2020 – 2021
dezbaterii actelor normative în
vigoare;
- Activitățile de consiliere a
cadrelor didactice și a personalului
în domeniul perfecționării și
dezvoltării în carieră.

3. Dezvoltarea personalului
Şefii de catedră,
didactic, personalului didactic
Ofițerul responsabil
auxiliar și a personalului nedidactic
cu pregătirea
prin identificarea, promovarea și Bugetare,
profesională
participarea la diferite cursuri/ extrabugetare personal SMRU,
stagii de formare în instituţii de
personal didactic de
învăţământ specializate.
predare

4. Diseminarea informațiilor, la
nivelul personalului școlii, cu
privire la actele normative de
încadrare, perfecționare și evaluare
a personalului școlii.

Autoritate
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PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 5
Activitate: Asigurarea unui proces educaţional calitativ și competitiv prin dezvoltarea infrastructurii și dotarea cu echipamente specifice
în vederea atingerii competențelor stabilite în Standardul de pregătire profesională, în curriculum și standardele de acreditare
Coordonatori de proiect: Director adjunct şi şef B.A.P.I.
OBIECTIVE
1. Creşterea nivelului de confort
termic, a standardelor de igienă
personală şi a echipamentului în
contextul eficientizării costurilor
prin
finalizarea
proiectului
„Branşament
gaze
naturale,
alimentare cu energie electrică,
centrale
termice
şi
atelier
spălătorie”
2. Construirea unei săli de sport,
cu tribună de 180 locuri prin
realizarea ,,Proiect tip - sală de
sport cu tribună de 180 locuri în
municipiul Câmpina, b-dul Carol I,
nr. 145, județul Prahova”, de către
Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei prin
Compania Naţională de Investiţii
“C.N.I.” S.A.”

Financiare

Bugetare

Bugetare

3. Construirea unei săli de sport Nerambursabile
multifuncțională
(grant)

RESURSE
Umane

Cadrele
sectorului
administrativ
/firma
executantă

Cadrele
sectorului
administrativ

Cadrele
sectorului
administrativ
/firma
executantă

Autoritate

Consiliul de
conducere

Consiliul de
conducere

Consiliul de
conducere
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RESPONSABIL TERMEN

EZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE

- Realizarea conform graficelor
proiectului,
cu
respectarea
indicatorilor tehnici, în condiţii de
deplină legalitate;
Directorul școlii An şcolar
- Nivelul raportului costuri/
Director adjunct 2020 - 2021
calitatea serviciilor;
- Modul de respectare a condiţiilor
de derulare a contractului de
lucrări;
- Realizarea conform graficelor
proiectului,
cu
respectarea
indicatorilor tehnici, în condiţii de
Directorul școlii An şcolar deplină legalitate;
Director adjunct 2020 - 2021 - Modul de respectare a condiţiilor
de participare la procedurile de
achiziții;

- Realizarea lucrărilor conform
Directorul școlii An şcolar graficelor
proiectului,
cu
Directori adjuncți 2020 - 2021 respectarea indicatorilor tehnici, în
condiţii de deplină legalitate

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,VASILE LASCĂR” CÂMPINA
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020 – 2025
OBIECTIVE

Financiare

4. Renovarea și amenajarea unui
laborator dedicat infracțiunilor
motivate de ură, prin derularea
proiectului: ,,Acțiune integrată
pentru combaterea infracțiunilor
Nerambursabile
motivate de ură, în special cele
(grant)
îndreptate împotriva comunității
Rrome și asigurarea unui standard
înalt de calitate în serviciul
polițienesc”, prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2014-2021
5.
Atragerea
de
surse
extrabugetare
în
vederea
Bugetare
dezvoltării
bazei
didactico- Nerambursabile
materiale
a
instituției
de
(grant)
învățământ

RESURSE
Umane

Cadrele
sectorului
administrativ
/firma
executantă

Directorul
adjunct
Cadrele
sectorului
administrativ

Autoritate

Consiliul de
conducere

Consiliul de
conducere
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RESPONSABIL TERMEN

EZULTATELE AȘTEPTATE /
INDICATORI DE REALIZARE

- Realizarea conform graficelor
proiectului,
cu
respectarea
indicatorilor tehnici, în condiţii de
Directorul școlii An şcolar deplină legalitate;
Directori adjuncți 2020 - 2021 - Modul de respectare a condiţiilor
de participare la procedurile de
achiziție;

- Baza de date cu posibile surse de
finanțare;
- Contracte de achiziții publice;
Directorul școlii
Permanent - Documentațiile
realizate
în
Directori adjuncți
vederea obținerii finanțării;
- Procesele verbale realizate cu
ocazia întâlnirilor de lucru.

