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Managementul calităţii  

în sistemul de ordine şi siguranţă publică 

 

 
Cuvinte cheie: servicii publice, calitatea în servicii publice, ordine  şi siguranţă 

publică, sistemul de management al calitătii, particularităţile calităţii în educaţie, 

implementare managementului calităţii în şcolile MAI, dimensiuni ale calităţii, propuneri de 

îmbunătăţire. 

 

Introducere 

 Am plecat de la nivelul percepţiei comune, dar şi de la rezultatele unor studii, că  în 

România a crescut gradul de agresivitate al unor grupuri, a crescut nesiguranţa străzii, iar 

gravitatea evenimentelor şi accidentelor este alarmantă. Poliţiştii (după unele opinii, în număr 

mare) sunt acum mai bine echipaţi şi dotaţi cu echipamente moderne. S-au înmulţit instituţiile 

care au atribuţii în domeniul ordinii dar totuşi, împreună, nu pot stăpâni suficient fenomenul 

infracţional. Din aceste motive, dar şi din altele, satisfacţia cetăţenilor faţă de calitatea 

funcţionarilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică  nu este la cotele dorite.   

Ceea ce se întâmplă în şcolile acestui sistem este de natură a da un răspuns, dar şi o 

rezolvare prezentei situaţii. O particularitate a domeniului şi a şcolilor sale este faptul că, deşi 

oficial şi legal ei devin poliţişti şi jandarmi după examenul de absolvire (când are loc repartiţia 

şi încheierea contractului), candidaţii admişi într-o asemenea şcoală, după doi ani de studiu, au 

siguranţa că vor fi încadraţi în sistem. Cu alte cuvinte, selecţia oamenilor pentru profesiune se 

face în momentul admiterii. Această realitate şi particularitate ne-a determinat şi mai mult să ne 

îndreptăm atenţia în segmentul de ordine şi siguranţă publică asupra calităţii sistemului de 

educaţie de aici. Calitatea unui serviciu public depinde şi de alţi factori nu numai de resursele 

umane, dar există o ordine a priorităţilor şi o intensitate a deficienţelor. In acest sistem 

problemele cele mai grave şi mai des semnalate de clienţii/cetăţeni  au fost cele legate de 

calitatea persoanelor care îl compun, fiind şi o constatare directă, dar şi rezultatul unor cercetări 

anterioare ce au motivat propriul studiu care, credem că a obţinut informaţii utile.Utile şi 

esenţiale pentru că este normal să dorim o comunitate mulţumită de poliţia ei, o poliţie cu 

oameni cât mai potriviţi, cu şcoli de profil ai căror elevi le place ceea ce fac, şi cu profesori 

pasionaţi, care să aibă şansa a pregăti elevi dedicaţi.  
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Capitolul 1. Organizaţii şi servicii publice 

Lucrarea a fost destinată analizării problematicii dintr-o triplă perspectivă teoretică, 

conceptuală şi empirică, fiind o abordare interdisciplinară a unui subiect de actualitate, vizând 

impactul sistemului de management al calităţii asupra organizaţiei. 

Demersul teoretic din primul capitol s-a materializat într-un studiu al bibliografiei 

derulat pe următoarele direcţii: prezentarea conceptului şi trăsăturilor definitorii ale 

organizaţiilor, influenţele mediului extern, a relaţiilor ierarhice în managementul public 

precum şi elementele de comunicare şi sistem informaţional în organizaţiile publice. Influenţa 

comunicării şi sistemului informaţional a constituit o perspectivă care a identificat factori ce 

pot să explice variaţia unor caracteristici a proceselor managementului organizaţiei publice. 

Aspecte ale acestei influenţe sunt prezentate în secţiunea ”comunicarea organizaţională şi 

managementul schimbării în organizaţiile publice” finalizată prin menţionarea unor 

”perspective ale sistemului informaţional şi comunicării. 

 O succintă prezentare a evoluţiei istorice şi a conceptului realizează introducerea în 

subcapitolul referitor la tipologia serviciilor publice, unde ordinii şi siguranţei publice i se dă o 

atenţie normală având în vedere titlul lucrării, definind aceste structuri, prezentându-le 

componenţa şi obiectivele majore.  

Potrivit legislaţiei în vigoare, ordinea publică este reprezentată de starea de legalitate, de 

echilibru şi de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a 

normelor de drept şi de conduita civică.  

 Siguranţa publică, conform aceluiaşi cadru normativ, reprezintă „sentimentul de linişte 

şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc (instituţiile statului) pentru aplicarea 

măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, 

colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă - poliţie, 

în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor 

legale ale cetăţenilor”  

Poliţia Română are următoarea structură organizatorică: Inspectoratul General al Poliţiei 

Române (IGPR); unităţi teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de 
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poliţie; instituţii de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului; alte 

unităţi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice poliţiei, înfiinţate potrivit legii. 

Sistemul de ordine şi siguranţă publică reprezintă  toate structurile care pot acţiona agregat 

sau individual pentru a asigura, menţine şi realiza efectiv ordinea şi siguranţa publică, dar prin 

lege serviciului poliţienesc i se consacră o dominanţă majoră a domeniului. 

Noţiunea de calitate a serviciilor, prezentarea rezultatelor diverselor abordări din 

literatura de specialitate, uneori şi în manieră comparativă, în ceea ce priveşte importanţa şi 

caracteristicile calităţii serviciilor, au relevat existenţa unor relaţii de determinare între 

performanţa serviciilor şi implementarea sistemului de management al calităţii.  

Am completat prezentarea acestui subiect printr-o analiză exemplificativă despre 

”percepţia calităţii serviciilor de ordine şi siguranţă publică” folosind date din mai multe surse, 

dar în principal din patru direcţii. În primul rând, sugestiv şi stimulativ ni s-a părut un exemplu 

de implementare al managementului calităţii în Poliţia suedeză, elaborarea şi folosirea unui 

indice special de calitate la care, am adugat date selectate de Institutul Naţional de 

Criminologie într-un studiu despre dimensiunile violenţei în anumite zone ale Bucureştiului. 

Erau necesare însă şi reprezentările unor segmente de populaţie din restul ţării, în acest sens, 

fiindu-ne de folos studiul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, despre atitudini şi 

reprezentări ale populaţiei faţă de poliţie în judeţul Cluj şi, pentru a avea o panoramare la nivel 

naţional, s-au evidenţiat ultimele date naţionale disponibile, din ”Strategia naţională de ordine 

publică 2010-2013”.  

Se reliefează faptul că, instituţii atât de importante ca şi cele din domeniul ordinii şi 

siguranţei publice au probleme serioase în modul în care sunt percepute de către clienţii lor, 

cetăţenii contribuabili, un argument în plus pentru implementarea sistemului de management al 

calităţii. 

Capitolul 2. Sistemul de management al calităţii 

Sistemul de management al calităţii este tratat în cel de-al doilea capitol, prin cele mai 

relevante abordări dându-se importanţă tratării sistemice şi celor opt principii clasice ale 

managementului calităţii.  

Sunt prezentate aspectele-cheie ale sistemului, responsabilitatea managementului, 

managementul resurselor, structura şi documentaţia sistemului calităţii cu referiri la sistemul de 
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educaţie şi cel de ordine publică. Structura şi documentaţia calităţii este prezentată în acest 

capitol şi cele două componente, manualul calităţii şi procedurile sistemului de managementul 

calităţii, au fost detaliate. 

S-a evidenţiat faptul că în unele locuri, Manualul calităţii în serviciile publice, precum şi 

alte documentaţii privind calitatea ridică o serie de probleme. Respectiv, nu există în România 

o foarte mare experienţă în elaborarea Manualului calităţii. În cadrul serviciilor publice 

exercitate de instituţii publice, în marea lor majoritate, procedurile şi instrucţiunile de lucru 

reflectă mai mult, şi se referă mai ales, la ceea ce ar trebui făcut, în măsură mai mare decât ceea 

ce se face efectiv, concret. Motiv pentru care putem spune că clientul va beneficia mai mult de 

Manualul Calităţii decât de serviciul propriu-zis.  

Dintre aspectele cheie ale sistemului, managementul resurselor umane a interesat sub cele 

două faţete de major interes organizaţional, selectarea personalului şi instruirea lui, iar de altfel, 

resurselor umane i s-a acordat o atenţie deosebită pe tot parcursul lucrării. 

Standardele SR EN ISO referitoare la calitate în vigoare au constituit în permanenţă repere 

şi, elementele operative ale sistemului calităţii: identificarea necesitaţii serviciului, procesul de 

schematizare, procesul de prestare al serviciului, analiza şi îmbunătăţirea rezultatelor 

serviciului, au fost distinct analizate. 

 Aşa cum se menţiona anterior, problemele managementului resurselor umane în 

organizaţiile din sistemul de ordine şi siguranţă publică, au beneficiat de o atenţie aparte şi 

datorită conjuncturii socio-economice. Percepţia resurselor umane ca dinamici complexe, 

sisteme deschise cu structuri adaptabile continuu la cererile mediului organizaţional este un 

deziderat pentru îmbunătăţirea calităţii acestor servicii. Metodele de recrutare, selecţia 

resurselor umane, cariera şi promovarea funcţionarilor publici şi practicile de evaluare sunt 

prezentate argumentat alături de o exemplificare a sistemelor de admitere şi selecţie din mai 

multe ţări. 

 În intenţia de a evita imprecizia şi slaba validitate dintr-o unică tehnică de evaluare şi 

selecţie, cele mai multe ţări europene folosesc combinaţii de tehnici ce sunt aplicate la un loc în 

cadrul unor evenimente de selecţie, purtând numele generic de centre de evaluare. Aceste 

evenimente pot dura 1-3 zile doar pentru o probă, iar candidaţii pe un post sau pentru un loc la 

o şcoală de poliţie,  pot fi testaţi printr-o varietate de tehnici, cum ar fi: exerciţii de percepţie, 
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exerciţii de comunicare, interviuri structurate, inventarii de personalitate, chestionare pe teme 

specifice, teste de gândire. 

Tabel 1 Ponderea exerciţiilor de selecţie pentru poliţie în centrele de evaluare 

Interviu cu 

juriul  

 

Redactarea 

unor lucrări 

 

Discuţii de 

grup 

 

Soluţionarea 

problemelor 

 

Simulare 

 

Simularea 

unui 

interviu cu 

mass-media 

77%  77% 62% 38% 23% 23% 

Simularea unor 

proceduri 

administrative 

Prezentare 

orală 

Testare 

fizică 

Interviu cu un 

examinator 

individual 

Acţionarea 

în diferite 

situaţii 

concrete 

Exerciţiu de 

redactare 

generală 

16%  16% 15% 8% 8% 8% 

 

Atenţia acordată modului de admitere în şcolile de acest gen, trebuie să fie mai mare, 

fiindcă în principiu, locurile alocate sunt în aşa măsură stabilite, încât toţi absolvenţii să poată 

fi încadraţi în sistem. În lume, fiecare ţară, provincie-land, structură de poliţie, instituţie poate 

avea un sistem propriu de selecţie. Analiza comparativă poate releva  însă, mai multe principii 

general valabile sau de o accepţiune mai largă pentru realizarea dezideratului comun al 

selecţiei: alegerea celor mai buni, mai potriviţi şi mai pregătiţi oameni pentru profesiunea de 

poliţist. 

Exemplificarea nu are pretenţia unui studiu riguros, dar simpla enumerare a unor altfel 

de sisteme de admitere şi selecţie este mai mult decât interesantă şi generatoare de întrebări. Au 

fost folosite date obţinute în parteneriatele şi contactele pe care şcolile de poliţie din România 

le au cu instituţii similare de învăţământ străine, de pildă, doar şcoala de agenţi  din Cluj are 9 

parteneriate cu şcoli din diferite ţări europene şi peste 40 de alte schimburi de experienţe cu 

instituţii similare din lume. De asemenea, au fost culese date prin intermediul ataşaţilor “de 

interne”, ofiţeri de poliţie români care activează în alte ţări, obţinându-se informaţii despre 21 

de instituţii de acest gen, din care am selectat unele care au părut mai interesante, nu neapărat 

mai contrastante cu ceea ce se întâmplă la noi. Constrastul apare oricum prin simpla alăturare a 

sistemelor. Sunt în derulare însă demersuri pentru ca asemenea analize comparative să fie 

făcute la nivel instituţional, în cadrul ministerului, deoarece diferenţele sunt frapante. 
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  În România, concursul de admitere constă în următoarele etape: examinare psihologică; 

examinare medicală; verificarea aptitudinilor fizice; verificarea cunoştinţelor teoretice. Proba 

de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară sub formă de test grilă – 2 ore, la următoarele 

discipline: Limba română; / Istorie (doar la Academia de Politie) / o limbă străină. Examenul 

sportiv are 3 probe: alergare de viteză – 50 de m.; aruncarea unei mingi medicinale, rezistenţă – 

1000 de m. 

Mai ales actualmente, datorită unor reduceri pe fundalul crizei economice se face o 

reanalizare a personalului din sectorul public. Acest personal se afirmă că a crescut numeric în 

urmă cu câţiva ani, nejustificat şi, credem că legat de acest fenomen, subcapitolul ”provocări 

ale reformării managementului resurselor umane în organizaţiile publice” urmat de „aspecte 

actuale ale Managementului Resurselor Umane în structurile de ordine şi siguranţă publică” 

pot interesa prin actualitate. 

Capitolul 3. Particularităţi ale managementului  calităţii  în educaţie 

Imperativitatea generării unui mai mare optimism în capacitatea şi performanţele şcolilor 

româneşti pe piaţa europeană/mondială a învăţământului şi necesitatea „recâştigării încrederii 

în educaţie” (titlu de strategie naţională), constituie auspiciile abordării capitolului al treilea 

privind particularităţi ale sistemului managementului calităţii în educaţie. Marcând unele 

elemente de noutate care au pătruns în societatea românească după 2007 (aderarea la UE), prin 

racordarea valorilor învăţământului autohton la dimensiunea europeană, am explicitat 

actualitatea conceptului de educaţie, utilizând aspecte ale evoluţiei în diacronie a sistemului de 

învăţământ românesc.  

Coordonatele contemporane ale şcolii naţionale din acest capitol, prezintă evoluţia şi 

unele momente de succes ale învăţământului românesc acum, compatibilizat ca structură cu cel 

european, prin implementarea ciclurilor de studii de tip Bologna. Având punct de plecare 

dezideratele formulate explicit în documentele europene în legătură cu asigurarea calităţii, s-au 

identificat repere şi momente importante în introducerea şi concretizarea conceptului de 

calitate în educaţie, la nivelul sistemelor de învăţământ din ţările europene şi, implicit, din 

România. 

Flexibilitatea, abilitatea organizaţiei de a învăţa din experienţa altora şi de a introduce 

schimbarea şi inovaţiile, odată ce circumstanţele interne şi externe sunt încurajatoare, 
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reprezintă elemente vitale pentru îmbunătăţirea eficienţei organizaţiilor publice din România 

motivant pentru detalierea „modelului de excelenţă pentru calitate în învăţământul European”.  

Un element care poate contribui la implementarea managementului calităţii şi care face 

obiectul următoarei secţiuni este descentralizarea cu caracteristicile, obiectivele şi 

impedimentele inevitabile. Ca un leit-motiv se concluzionează totuşi că, pe măsură ce procesul 

de descentralizarea (normă U.E. de altfel) este mai dezvoltat, cu atât s-ar impune mai mult la 

nivel naţional sisteme viabile, unitare şi coerente de asigurare a calităţii, pentru a evita şi 

potenţiale efecte negative ale descentralizării. 

În domeniul proceselor şi acţiunilor favorizante se înscrie şi ultima parte a capitolului, 

respectiv, premise ale implementării managementului calităţii în sistemul de învăţământ de 

ordine şi siguranţă publică unde sunt poziţionate şi descrise în peisajul educaţional instituţiile 

de învăţământ din acest sistem.  

Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti este instituţia de învăţământ 

superior care are în componenţă toate facultăţile corespondente sistemului de ordine şi 

siguranţă publică, dar majoritatea angajaţilor, cca. 85 %, provin de la şcolile specializate, 

postliceale. 

Învăţământul postliceal din sistemul de ordine şi siguranţă publică are în componenţă două 

şcoli de agenţi de politie care se disting prin capăacitate, număr de angajaţi şi resurse alocate. 

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr ” Câmpina – unitatea cu cea mai mare tradiţie şi 

cea mai mare capacitate de şcolarizare şi cazare a elevilor, cu potential de 3000 de elevi odată 

şi  Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”  Cluj-Napoca – cea mai nouă dintre şcolile 

ministerului care s-a făcut remarcată prin cele mai mari concurenţe din cadrul şcolilor 

postliceale (au fost ani cu 7-10 candidaţi pe loc).  

Specializările din M.A.I. sunt completate cu încă patru şcoli postliceale: 

Şcoala de Agenţi de Poliţie de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – dar în majoritatea 

ţărilor europene, Poliţia de Frontieră este inclusă în poliţia naţională, fenomen aşteptat şi la noi.  

Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Ghica” Drăgăşani şi Şcoala de Subofiţeri de 

Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – arma jandarmeriei este de tradiţie în România, în trecut 

avea în componenţă şi structurile actuale de Poliţie de Ordine Publică şi Poliţie Rurală, 

reconfigurare care nu s-a mai luat în dezbatere oficială.  
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Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 

prefesiunea de pompier este cea mai respectată din sistemul M.A.I, prin excelenţă ei fiind 

profesioniştii care salvează şi sancţionează mai puţin. 

 

 

 

 

 

Procesul de învăţământ în şcolile MAI descris în acest capitol încorporează un efort de 

unificare şi standardizare, care are ca şi structură unităţi de competenţă - cheie, generale, 

specializate şi constituie o serioasă premisă a managementului calităţii, fiind euroconformizat.  

Una dintre marile provocări ale sistemului de învăţământ de ordine şi siguranţă publică este 

trecerea la sistemul euromodular din 2008, care oferă o mult mai mare adaptabilitate pe piaţa 

muncii. În acest mod se recunosc o serie de competenţe (generale sau cheie) ca paliere de 

pregătire în mai multe profesiuni şi funcţii. De pildă, competenţele care cuprind noţiuni de 

drept, instrucţia tragerii sau pregătire fizică, în cazul unor reconversii sociale ar putea fi 

Fig.1. Învăţământul din sistemul de ordine şi siguranţă publică 

Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca 

Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Vasile Lascăr ” Câmpina 

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi 
Protecţie Civilă”Pavel Zăgănescu” 

Boldeşti 

Academia de Politie „Alexandru 
Ioan Cuza” Bucureşti (studii 

superioare) Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi 

„Grigore Ghica” Dragaşani. 

Şcoala de Agenţi de Poliţie de Frontieră 

„Avram Iancu” Oradea 

Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi 

„Petru Rareş” Falticeni. 



 14 

recunoscute în mai multe domenii din poliţie, jandarmerie, armată, poliţie de frontieră, structuri 

de situaţii de urgenţă, administraţia penitenciarelor etc.  

Direcţiile principale ale reformelor curriculumului în plan european ale acestor şcoli din 

sistemul de ordine şi siguranţă publică constau în: educaţia pentru toţi, relevanţa 

curriculumului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, 

dezvoltarea abilităţilor, a gândirii critice, preocuparea pentru adecvarea instruirii la nevoile 

fiecărui individ, maximizarea potenţialului fiecăruia, predarea şi învăţarea centrate pe cursant, 

evaluarea holistică a performanţelor.  

Capitolul 4. Sistemul naţional de management şi asigurare a calităţii 

educaţiei 

Cercetarea teoretică şi-a polarizat atenţia în capitolul al patrulea pe recenzia actelor 

normative de bază referitoare la asigurarea calităţii în educaţie urmată de o analiză a stadiului 

implementării acesteia la nivel naţional.  

Atât racordarea la valorile europene cât şi necesităţile interne, au impus crearea acestui 

„Sistem naţional de management al calităţii în învăţământul românesc”, care este statuat prin 

„Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/12.07.2005” privind ”Asigurarea calităţii educaţiei”, care peste 

un an va fi aprobată cu completări şi modificări prin „Legea nr. 87/13.04.2006” privind 

„aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 75/2005 privind Asigurarea calităţii educaţiei”. În acest mod 

s-au pus bazele legislative cerute de implementarea sistemului de management al calităţii în 

întreg sistemul educaţional românesc. 

In acest capitol, modului de conformare al şcolilor postliceale MAI la exigenţele 

managementului calităţii, organizarea concretă a sistemului de management al calităţii din 

finalul capitolului face trecerea la partea practică de studiu empiric, dar realizează şi unele 

precizări conceptuale.  

Astfel, în serviciile publice, cu atît mai mult în cele de ordine şi siguranţă publică, şi mai 

ales în poliţie şi în sistemul specializat de învăţământ, atenţia trebuie centrată asupra clienţilor. 

Cine sunt clienţii? 

Precum de altfel în toate sistemele, pentru a clarifica mai bine elementele, şi în sistemul de 

învăţământ de ordine şi siguranţă publică putem vorbi de „stakeholders” - grupurile interesate.  

Adaptat la acest sistem putem lua ca subiect de analiză mai multe grupuri: 
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- furnizori - liceele care furnizează pentru şcolile de ordine şi siguranţă publică 

absolvenţi cu bacalaureat, care sunt potenţiali candidaţi, calitatea reprezentând pentru ei 

o valoare adăugată; 

- utilizatori ai produselor (elevii şi viitorii elevi ai şcolilor de poliţie, jandarmi, etc.), 

pentru care calitatea reprezintă excelenţa - aceştia urmăresc să beneficieze de servicii 

educaţionale de calitate, astfel încât educaţia să ofere absolvenţilor perspective mai 

bune privind carieră şi un nivel de prestigiu la absovire; 

- utilizatori ai rezultatelor (structuri operative de ordine şi siguranţă publică, în special 

inspectoratele judeţene de ramură, statul şi societatea în ansamblu), care sunt interesaţi 

de calitate din punct de vedere al potrivirii cu un scop, fiind interesaţi de formarea de 

competenţe pentru anumite funcţiuni;  

- angajaţii din sistemul de învăţământ din M.A.I. - personalul didactic şi administrative; 

ei interpretează calitatea respectând un set de norme clare de comportament, sub 

auspiciul unor principii de etică.  

Clienţii sistemului de învăţământ de ordine şi siguranţă publică: 

Se poate face o sistematizare a categoriilor de clienţi: 

  Clienţi primari: cei care beneficiază în mod direct de serviciile educaţionale, în cazul 

şcolilor luate în discuţie elevii; 

  Clienţi secundari: părinţii, inspectoratele judeţene de jandarmi, poliţie, situaţii de 

urgenţă, sisteme de administrare, alte structuri operative şi administrative care au un interes 

referitor la competenţa şi educaţia unor persoane; 

Clienţi terţiari: care au un interes mai puţin direct, dar foarte important pentru care se 

edifică sistemul de ordine şi siguranţă publică, precum, comunităţile, societatea în ansamblu 

dar şi cetăţenii ca entităţi individuale, sistemul de guvernare.  

 

Capitolul 5. Studiu de caz: Impactul managementului calităţii în 

învăţământul postliceal din sistemul de ordine şi siguranţă publică 
Studiul de caz din acest capitolul, realizat prin cercetări empirice cantitative relevă că 

organizaţiile de succes folosesc nevoile şi aşteptările ca punct de plecare, crearea propunerilor 

pe baza nevoilor şi aşteptărilor clienţilor lor, respectând, de asemenea, alte imperative 

corporative. Măsurarea satisfacţiei este un element determinant din această abordare a 

gestionării satisfacţiei generale. O apreciere obiectivă am considerat că este aceea a 
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absolvenţilor despre calitatea agregată a instituţiilor, în timp ce elevii au fost chestionaţi în 

legătură cu programa şcolară prezentă şi cu motivaţia care i-a îndemnat să aleagă instituţia din 

paleta de oferte educaţionale.  

Am efectuat  studiul, aşa cum se explica anterior pe parcursul anilor 2009 -2011 

privind percepţia elevilor, absolvenţilor, a angajatorilor şi a publicului intern, referitor la 

aceste şcoli, centrat mai ales pe cele mai reprezentative instituţii de învăţământ postliceal din 

cadrul M.A.I., după numărul de elevi, angajaţi şi fonduri alocate, respectiv Şcolile de Agenţi 

de Poliţie „Vasile Lascăr”– Câmpina şi „Septimiu Mureşan”- Cluj Napoca.  

În scopul realizării studiului am folosit o cercetare mai amplă privind “Evaluarea 

procesului de învăţământ de către absolvenţii şcolilor de agenţi de poliţie”, efectuat de către 

structurile specializate de resurse umane din minister şi un sondaj de opinie privind 

”Percepţia elevilor asupra programei şcolare prezente”.  

Specific instituţiilor de acest gen este gratuitatea şcolarizării, dar această caracteristică 

are ca revers faptul că unii elevi, iniţial neinformaţi sau manipulaţi, şi chiar mai târziu 

absolvenţi/poliţişti, ce constată că şi-au ales greşit profesiunea, se reprofilează mai greu, 

având de plătit în cazul unui abandon cheltuieli de şcolarizare fapt care, foarte puţini tineri şi-l 

permit. Din acest punct de vedere şi, mai ales, din cel al potenţialului şi efectelor pozitive pe 

care le poate avea o ofertă educaţională corect făcută, pentru a atrage nu mulţi candidaţi, ci pe 

aceia mai potriviţi, este motivată prezenţa unui ”Raport de diagnoză organizaţională privind 

motivaţia elevilor promoţiei 2011 pentru profesia de poliţist”. Este un demers care poate 

sprijini punerea în practică a unui principiu al sistemului de management al calităţii: Relaţia 

mutual benefică cu „furnizorii” care vizează relaţia şcolilor postliceale cu învăţământul 

preuniversitar care le furnizeză clienţii, respectiv liceele care pregătesc viitorii elevi. Ultimele 

două cercetări, la care am contribuit în mod direct au fost efectuate de către Compartimentul 

Psihologie din cadrul şcolii clujene.  

Personal am continuat cercetarea în tot spectrul de ordine şi siguranţă publică al 

şcolilor postliceale, efectuând un ”Studiu empiric: dimensiunile calităţii din perspectiva 

clienţilor”. Am dorit să aprofundez cercetarea, cu sprijinul unor sociologi şi psihologi din 

sistem, luând în calcul şi angajatorii/manageri sau ofiţeri de resurse umane din cadrul 

unităţilor operative la care sunt repartizaţi absolvenţii din toate şcolile postliceale, alături de 

elevi, profesori, şi absolvenţi  
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Una dintre modalităţile prin care se poate îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite şi a 

rezultatelor procesului de învăţământ şi, în mod particular, calitatea pregătirii absolvenţilor, 

constă tocmai în cunoaşterea şi analizarea în profunzime a nevoilor acestora şi a modului în 

care clienţii şcolilor percep calitatea. S-a considerat că una din cele mai importante căi pentru a 

obţine această percepţie este şansa de a valorifica capitalul uman constituit din absolvenţii 

şcolilor, care cumulează experienţa şi informaţiile referitoare la organizarea şi calitatea 

procesului de învăţământ cu experienţa şi maturitatea conferite de calitatea de profesionişti 

”sub arme”, în sprijinul cetăţenilor şi în lupta antiinfracţională. Totodată, răspunsurile lor sunt 

mai obiective, deoarece, pe de o parte au depăşit etapa de elevi, nemaiavând influenţe directe 

care să le manipuleze opiniile, iar subiectul cercetat nu este unitatea la care activează.  

Volumul eşantionului acestui sondaj de opinie a fost de 284 absolvenţi de la Şcoala 

“Vasile Lascăr”- Câmpina şi 116 absolvenţi de la Şcoala “Septimiu Mureşan”- Cluj Napoca; 

sondajul este de tip probabilist, reprezentativ la nivelul fiecărei şcoli, cu o eroare tolerată de 

3,1%.  

Deoarece clienţii primari ai şcolilor sunt elevii (atât clienţi externi, dar şi clienţi interni), 

studiul continuă cu un chestionar privind percepţia elevilor asupra programei şcolare 

prezente, aplicat în şcoala clujeană în anul 2010. 

 Metoda de lucru folosită este chestionarul, care conţine întrebări închise, respectiv 

deschise a căror aplicare s-a făcut colectiv, la nivelul fiecărei clase, cu ajutorul profesorilor, 

răspunzând la chestionar 135 de elevi din 153 ai promoţiei.  

Cine sunt, ce speră/ce cred că vor ajunge şi de ce vin aceşti tineri înspre asemenea 

şcoli? Aspecte privind răspunsurile la aceste întrebări apar într-un Raport de diagnoză 

organizaţională privind motivaţia elevilor promoţiei 2011 pentru profesia de poliţist (evaluarea 

vocaţională iniţială). Studiul a fost făcut în şcoala clujeană, în primele şase luni ale anului 

2011, pe un eşantion reprezentativ de 250 de elevi participanţi, folosind ca instrument de 

culegere a datelor un chestionar standardizat cu răspunsuri deschise. 

Analizând aceste clase din punct de vedere al 

mecanismului psihologic care a determinat răspunsul, se 

pot grupa în 3 categorii: 

 

 

motivaţie extrinsecă 193 

motivaţie intrinsecă 88 

neclasificate 21 
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Tabelul 2.Motivatia elevilor pentru profesia de poliţist(E-extrinsec, I-instrinsec) 

E - siguranţa locului de muncă/financiară 122 

E - respect/recunoaştere/statut 45 

I - plăcere/pasiune 29 

neclasificate intrinseci sau  

extrinseci(NCIE)/ alte motive 21 

E - oportunităţi pentru carieră 19 

I - vis de copilărie 17 

I - dorinţa de ordine şi disciplină 12 

I - spirit civic 10 

I - caracteristici personale 9 

I - interact. cu oamenii  6 

I - spirit justiţiar 5 

E - tradiţie de familie 4 

E - lipsa locurilor de muncă 3 

 

În ultima parte a cercetării, intenţionând o abordare mai completă a problematicii, am 

optat pentru o analiză a perspectivei clienţilor cu privire la elementele definitorii pentru 

calitatea şcolii - Studiu empiric: dimensiunile calităţii din perspectiva clienţilor. Fiindcă sunt 

mai multe categorii de clienţi/stakeholders, s-au ales ca delimitare a acestui studiu explorativ 

patru dintre cele mai importante perspective ale următoarelor grupuri: 

- structuri (inspectorate judeţene) operative/angajatoare; 

- personal didactic; 

- elevi; 

- absolvenţi. 

Instrumentul de cercetare a fost distribuit către grupuri de elevi ai şcolilor postliceale, 

către absolvenţi, către cadre didactice din şcolile de profil şi către inspectorate judeţene, vizând 

manageri sau ofiţeri din structurile de management resurse umane cu care şcolile colaborează.  

În urma distribuirii chestionarelor au fost obţinute de 284 de răspunsuri, din care: 

- 55 de răspunsuri din partea unităţilor operative către care s-a distribuit 

chestionarul; 

- 51 de răspunsuri de la cadre didactice; 

- 97 de răspunsuri din partea elevilor; 

-  81 de răspunsuri de la absolvenţi. 
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Media de vârstă a elevilor respondenţi este de 19,8 ani, media de vârstă a absolvenţilor 

de 23 de ani, a cadrelor didactice de 38,6 ani, iar media de vârstă a respondenţilor angajatori 

este de 41 de ani. Trebuie să subliniem că este vorba despre un studiu empiric explorativ, 

scopul acestuia fiind unul ilustrativ şi, nu de a generaliza concluziile la nivel de populaţie. 

În cadrul acestui studiu au fost proiectate pe diferite etape mai multe obiective: 

- selectarea opiniilor absolvenţilor din cele două şcoli de agenţi de poliţie cu privire 

la organizarea şi derularea procesului de învăţământ; 

- culegerea şi selectarea măsurilor propuse de absolvenţi pentru îmbunătăţirea 

activităţii didactice; 

- aprecierea de către elevi a programei şcolare şi identificarea sugestiilor elevilor 

pentru îmbunătăţirea programei şcolare; 

- cunoasterea motivaţiei elevilor pentru alegerea profesiei de poliţist şi a unor 

percepţii referitoare la aceasta meserie. 

Din punct de vedere al dimensiunilor calităţii s-au propus următoarele obiective: 

- identificarea elementelor semnificative pentru calitatea unei şcoli – în speţă calitatea 

rezultatelor procesului educaţional în opinia categoriilor implicate; 

- analiza comparativă a opiniilor exprimate pentru identificarea punctelor comune şi a 

celor de diferenţiere. 

La ultimul chestionar, subiecţii au evaluat pe o scală de tip Likert în cinci trepte nivelul 

în care elementele şi caracteristicile indicate pot fi definitorii pentru o şcoală postliceală de 

calitate. Instrumentul elaborat a fost condensat într - un set de 19 afirmaţii care pot defini o 

şcoală de calitate, pentru a încuraja subiecţii să răspundă şi a înlătura unele reticenţe şi bariere 

de comunicare neaşteptate. Deoarece instrumentul de evaluare a fost aplicat la patru categorii 

diferite de clienţi, nu au fost cuprinse întrebări care să aibă semnificaţie diferită ori nepotrivită 

uneia dintre categoriile de clienţi. Instrumentele de cercetare, respectiv chestionarele au fost 

adaptate şi elaborate prin colaborarea cu specialişti sociologi şi psihologi din cadrul structurilor 

de management resurse umane. 

Studiul referitor la dimensiunile calităţii s-a bucurat de o atenţie aparte şi alături de cele 

spuse, ar mai fi de remarcat orientarea profesorilor asupra unor competenţe non-cognitive, 

caracterul moral al absolvenţilor, onestitatea, dar şi asupra propriei prestaţii şi asupra 

dimensiunii europene a pregătirii absolvenţilor şi de certificare, acreditare a acestei pregătiri.  
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Tabel 3. Media reprezentativă a dimensiunilor pentru o şcoală postliceală de calitate  

din sistemul de ordine şi siguranţă publică 

 

Calitatea pentru o şcoală postliceală din 

M.A.I. înseamnă 
 

Scor mediu 

Angajatori  
Cadre 

didactice 
Elevi Absolvenţi 

1) Loc de muncă asigurat după terminarea 

studiilor 
2,39 4,02 4,88  4,81 

2) Concurs de admitere exigent 3,78 4,51 4,15  4,05 

3) Cursuri adaptate cerinţelor situaţiei 

operative 
4,82 4,22 3,64  3,96 

4) Asigurare materială foarte bună (spaţii, 

cămine, laboratoare) 
3,51 4,53 3,52  3,78 

5) Parteneriate şi schimburi de experienţe cu 

şcoli similare europene 
2,35 4,32 2,15  2,82 

6) Profesori bine pregătiţi 4,78 4,57 3,77  3,47 

7) ) Se obţin uşor note de trecere la discipline 

şi examene 
1,10 1,58 3,15  2,09 

8) Doar elevii foarte buni obţin diploma de 

absolvire 
4,81 4,45 2,46  2,50 

9) O şcoală cu tradiţie 4,22  3,54  3,39  3,74 

10) O şcoală de stat gratuită integral 

(cazare,echipament, hrană, cursuri) 
2,51  2,83  4,71 4,71 

11) O şcoală a M.A.I. dar acreditată şi de 

instituţiile specializate - ARACIP  
2,28  4,06  3,43  3,38 

12) Oferă un învăţământ modular, cu 

competenţe generale şi speciale, mai adaptabil 

pe piaţa muncii 

2,04  4,20  3,64  3,21 

13) Pregăteşte buni profesionişti 4,85  4,67  4,02  4,86 

14) Formează profesionişti oneşti 4,85  4,06  4,26  4,26 

15) Elevii sunt bine pregătiţi teoretic 4,55  4,61  3,38  3,42 

16) Elevii sunt bine pregătiţi practic 4,60  4,59  4,79  4,79 

17) Existenţa unor specializări şi discipline 

opţionale 
2,60  3,72  3,16  3,15 

18) Legătura permanentă cu unităţile operative 

şi situaţia practică 
4,03  4,58  4,43  4,41 

19) Posibilitatea de a urma în paralel cursurile 

unei facultăţi 
2,21 1,62 3,56  3,27 
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Interpretarea rezultatelor presupune prezentarea, pentru fiecare din cele patru categorii 

de respondenţi/grupuri interesate, a celor mai pregnante şi a celor mai puţin importante 

perspective şi, o analiză comparativă între punctele comune şi aspecte de diferenţiere. 

În viziunea unităţilor operative/angajatoare, o şcoală bună reprezintă o instituţie care: 

 formează profesionişti oneşti - media 4,87; 

 pregăteşte buni profesionişti - media 4,85; 

 are cursuri adaptate cerinţelor situaţiei operative - media 4,82; 

 doar elevii foarte buni obţin diploma de absolvire - media 4,81; 

 profesori bine pregătiţi - media 4,78; 

 elevii sunt bine pregătiţi practic - media 4,60; 

 elevii sunt bine pregătiţi teoretic - media 4,55; 

 asigură  legătura permanentă cu unităţile operative şi situaţia practică - media 4,03. 

Este de remarcat accentul pus pe caracteristica ”formează profesionişti oneşti”, cu media cea 

mai mare, fapt explicabil printr-un anumit arhetip construit în timp acestor funcţionari publici ”cu 

statut special”, arhetip defavorabil şi care grevează asupra instituţiilor. Trebuie menţionat însă că 

este vorba şi de o idee preconcepută, deoarece onestitatea şi trăsăturile de caracter sunt mai greu de 

direcţionat în perioada scurtă a unei şcoli postliceale, de maxim doi ani. Problema care se cere 

rezolvată, fiind chiar modul de selecţie şi admitere în aceste şcoli, iar fenomenul necesită 

aprofundarea şi continuarea studiului.  

Este marcantă orientarea angajatorilor spre pregătirea specializată a a elevilor pentru a 

deveni buni profesionişti prin cursurilor adaptate cerinţelor situaţiei operative, bine pregătiţi 

teoretic care ţine legătura permanentă cu unităţile operative şi situaţia practică. Un lucru 

sesizează angajatorii care este des discutat şi anume că, doar elevii foarte buni obţin diploma 

de absolvire;  actualmente, practic, toţi elevii devin şi absolvenţi. 

 În antiteză, cele mai puţin pregnante caracteristici au fost considerate a fi: 

 se obţin uşor note de trecere la discipline şi examene - media 1,10; 

 oferă un învăţământ modular, cu competenţe generale şi speciale, mai adaptabil 

pe piaţa muncii - media 2,04; 

 posibilitatea de a urma în paralel cursurile unei facultăţi - media 2,21; 

 loc de muncă asigurat după terminarea studiilor - media 2,39. 
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În unanimitate, angajatorii sunt împotriva indulgenţei exagerate în notarea elevilor (media 

1,1!) la discipline şi examene, iar învăţământul mai adaptabil pe piaţa muncii este perceput în 

detrimentul profesionalizării.  

Cadrele didactice percep calitatea unui sistem postliceal de ordine şi siguranţă publică 

într-un mod mai apropiat angajatorilor, diferenţierile cele mai mari fiind între angajatori şi 

profesori pe de o parte, şi absolvenţi, şi mai ales elevi pe de altă parte, diferenţe de avut în 

vedere şi în viitor. Astfel, în viziunea cadrelor didactice, o instituţie educativă de calitate se 

remarcă prin: 

 pregăteşte buni profesionişti - media 4,67; 

 elevii sunt bine pregătiţi teoretic - media 4,61; 

 profesorii sunt bine pregătiţi - media 4,57; 

 concurs de admitere exigent - media 4,51; 

 asigurare materială foarte bună (spaţii, cămine, laboratoare) - media 4,53; 

 elevii sunt bine pregătiţi practic - media 4,59; 

 legătura permanentă cu unităţile operative şi situaţia practică- media 4,58. 

Ca o particularizare, apare la acest grup de clienţi interni ai organizaţiei necesitatea unui 

concurs de admitere exigent şi asigurarea materială foarte bună. 

Cu fermitate este respins criteriul ”Se obţin uşor note de trecere la discipline şi 

examene”- media 1,58. Se mai consideră că integralitatea gratuităţii şcolarizării nu este 

benefică pentru calitatea instituţiei.  

Din punctul de vedere al elevilor, cele mai importante aspecte care caracterizează o 

şcoală de calitate sunt reprezentate de:  

 loc de muncă asigurat după terminarea studiilor - media 4,88; 

 pregăteşte buni profesionişti – media 4,81; 

 şcoală de stat gratuită integral (cazare, echipament, hrană, cursuri) – media 4,71; 

 elevii sunt bine pregătiţi practic – media 4,79; 

 formează profesionişti oneşti – media 4,26; 

 concurs de admitere exigent – media 4,15. 

Se observă că, în condiţiile unei conjuncturi socio-economice mai aparte, siguranţa locului 

de muncă este cea mai apreciată calitate a acestor şcoli de către elevi, care îşi doresc, şi ei, o şcoală 

care pregăteşte buni profesionişti şi elevi bine pregătiţi practic. Tinerii au optat pentru această 
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profesiune unde îşi doresc oameni oneşti admişi printr-un exigent concurs de admitere, putându-se 

identifica prin aceste opţiuni elemente de imagine, prestigiu profesional şi personal. 

Cele mai puţin reprezentate caracteristici sunt: 

 parteneriate şi schimburi de experienţe cu şcoli similare europene - media 2,15; 

 doar elevii foarte buni obţin diploma de absolvire - media 2,46; 

 existenţa unor specializări şi discipline opţionale - media 3,16. 

Parteneriatele şi disciplinele opţionale nu au o popularitate prea mare în rândul elevilor 

care, deşi îşi doresc un concurs de admitere exigent, odată intraţi nu mai solicită un examen de 

absolvire sever. 

Asemănător stau lucrurile şi cu perspectivele absolvenţilor asupra calităţii, acestea 

îndreptîndu-se în cea mai mare măsură spre caracteristicile: 

 pregăteşte buni profesionişti - media 4,86; 

 loc de muncă asigurat după terminarea studiilor - media 4,81; 

 elevii sunt bine pregătiţi practic - media 4,79; 

 şcoală de stat gratuită integral (cazare, echipament, hrană, cursuri) - media 4,71; 

 concurs de admitere exigent – media 4,05; 

 cursuri adaptate cerinţelor situaţiei operative - media 3,96. 

În mare parte situaţia coincide cu viziunea elevilor, apărând doar, printre primii itemi, 

cerinţa să fie adaptate cursurile la situaţia operativă. 

Prin analiza rezultatelor obţinute s-au putut selecta cele mai mari diferenţe între diferitele 

categorii, care trebuie avute în vedere pentru a stăpâni fenomenul, nicidecum pentru o 

uniformizare, deoarece fiind grupuri distincte este normal ca nici opţiunile să nu coincidă. 

Pentru a începe de la cel care este în centrul întregului proces de învăţământ, elevul, 

diferenţierile între grupuri apar normale la caracteristica se obţin uşor note de trecere la 

discipline şi examene, o dorinţă general umană a elevilor dar, ca particularizare în aceste şcoli, 

este posibilitatea de a urma în paralel cursurile unei facultăţi.  

Între angajatori pe de o parte, elevi şi absolvenţi pe de altă parte apar diferenţieri privind: 

 locul de muncă asigurat după terminarea studiilor; 

 gratuitatea integrală (cazare, echipament, hrană, cursuri). 

Diferenţele sunt explicabile prin condiţionarea economică mai puternică pentru un tânăr, iar 

pentru angajator primordial fiind profesionalismul. 
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Se remarcă, de asemenea, faptul că profesorii şi angajatorii consideră pregătirea teoretică la 

un nivel mai important decât elevii şi absolvenţii. 

Între angajatori şi profesori apar diferenţe care denotă lipsa de informaţii şi divergenţa de 

interese instituţionale privind caracteristicile: 

 oferă un învăţământ modular, cu competenţe generale şi speciale, mai adaptabil pe 

piaţa muncii; 

 parteneriate şi schimburi de experienţe cu şcoli similare europene;  

 şcoală a M.A.I. dar acreditată şi de instituţiile specializate – ARACIP. 

Totodată, s-au putut identifica punctele comune, care întăresc rezultatele obţinute şi din 

celelalte cercetări, privind definirea unei şcoli de calitate din perspectiva celor patru grupuri 

interesate. Astfel, remarcăm că dimensiunile spre care se orientează categoriile de clienţi au în 

vedere în mare măsură:  

 gradul de pregătire profesională, practică al absolvenţilor;  

 orientarea şcolii spre colaborarea cu unităţile operative;  

 calitatea corpului profesoral; de menţionat că deşi înregistrează scoruri mari, cele 

mai mari medii aparţin însuşi corpului didactic; 

 îndeplinirea standardelor de calitate presupuse de sistemul de acreditare are cele 

mai mari cote tot din partea profesorilor, fiind evidentă o nevoie de informare în 

celelalte zone. 

 oferirea de cursuri în concordanţă cu cerinţele muncii operative.  

Interpretarea rezultatelor confirmă faptul, natural de altfel, că opinia diferitelor categorii 

de grupuri interesate (stakeholders) este influenţată de propriile interese, specifice fiecărui 

grup. Pentru o mare parte a elevilor, gratuitatea, siguranţa locului de muncă şi promovarea 

facilă a examenelor este un avantaj. Pentru profesori o importanţă mai mare o au pregătirea 

unor buni profesionişti, cunoştinţele teoretice şi condiţiile materiale, în timp ce pentru 

angajatori principalele aspecte relevante pentru calitatea sistemului de învăţământ de ordine şi 

siguranţă publică sunt strâns legate de pregătirea absolvenţilor în concordanţă cu nevoile 

muncii operative. Cunoscând la dimensiuni reale toate aceste fenomene, plecând de la aceste 

puncte şi dimensiuni comune, se pot elabora propuneri, edifica proiecte în vederea 

îmbunătăţirii permanente a calităţii sistemului de învăţământ postliceal, altfel spus, pentru a 

materializa, iată, un alt principiu al managementului calităţii.  
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Capitolul 6. Concluzii, implicaţii şi propuneri 

Ultimul capitol cuprinde concluziile, propunerile formulate, limitele si direcţiile de 

acţiune în viitor. Cercetările efectuate evidenţiază faptul că implementarea unui sistem de 

management şi asigurarea calităţii în şcolile postliceale ale MAI se va putea realiza mai bine 

dacă vor fi identificate şi implementate o serie de propuneri rezultate, care s-ar putea constitui 

într-un manual de bune practici pentru cei implicaţi în realizarea actului educaţional. 

Dintre aceste propuneri, pentru îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ la 

nivelul învăţământului postliceal din sistemul de ordine şi siguranţă publică, în urma studiului 

realizat, am selectat şi semnalat unele mai semnificative.  

 accentuarea ponderii activităţilor practice în perioada şcolarizării, cu implicarea şi 

stimularea tuturor elevilor; 

 creşterea interactivităţii profesor-elev în actul de predare şi utilizarea în mai mare 

măsură a metodelor activ-participative. Exemplul propus de noi a fost ca după 

expunerea anumitor aspecte din teme, profesorul să prezinte elevilor anumite cazuri 

concrete şi să le dea posibilitatea de a exprima modul în care ar rezolva ei cazul, 

corectând apoi greşelile acestora. În acest sens, la şcoala”Septimiu Mureşan” (ulterior 

ideea a fost preluată şi de alţii) a fost iniţiată elaborarea unei „cazoteci”, în fapt o 

culegere sistematizată a unui mare număr de cazuri semnificative dintoată ţara şi a unui 

centru de simulare unde se foloseşte predominant”jocul de rol” în procesul de învăţare. 

 ca un element al culturii organizaţionale s-a argumentat promovarea învăţării prin 

cooperare, încurajarea parteneriatelor în învăţare care ar avea două efecte benefice. În 

primul rând, direct, ar fi îmbunătăţită asimilarea şi operarea cu mulţimea de itemi 

necesari studiului, şi în al doilea rând, indirect, dar foarte important, se dezvoltă 

abilitatea şi obişnuinţa de a coopera, de a rezolva lucruri în colectiv.  

Setul de propuneri privind admiterea, argumentat în lucrare, cuprinde adaptări la sistemul 

şcolilor europene de gen. Am argumentat faptul că probele de examen trebuie să cuprindă mai 

multe discipline, iar acestea să fie dintre cele studiate în liceu. Obligatoriu ar trebui să conţină 

şi elemente de matematică (elemente de logică matematică şi geometrie), psihologie, istorie, 

filozofie. Candidaţii ar trebui să aibă şi la noi stagii de voluntariat la spitale, orfelinate, 

pompieri, poliţie etc. pentru a demonstra comunităţii şi a se verifica personal dacă au înclinaţii 
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în a sprijini publicul, în a proteja oamenii şi doar după aceea să dorească a activa în structuri de 

poliţie, jandarmi, pompieri!  

Direcţii de acţiune. Studiul de faţă este o incursiune în problematica deosebită a 

managementului calităţii în sistemul de ordine şi siguranţă publică şi nu o abordare exhaustivă 

a domeniului, care nici nu ar fi posibilă sau de dorit, având în vedere caracterul mobil şi 

complex al subiectului şi limitările fireşti pe care le impune asupra volumului, metodologia 

elaborării unei asemenea lucrări. Credem însă, în importanţa subiectului şi a segmentului ales, 

iar studiul se doreşte a fi unul specializat, asupra unor subiecte de acut interes pentru 

comunitate. În această idee, lucrarea de faţă se justifică prin raritatea unor asemenea demersuri  

şi, în acelaşi timp prin importanţa continuă a domeniului. De altfel, originalitatea nu stă în 

metodele de cercetare, cât în sfera problemelor la care îşi propune să dea răspunsuri întemeiate 

pe date. 

Din punct de vedere al creativităţii şi originalităţii, lucrarea se fundamentează pe analiza 

unor aspecte manageriale teoretice din perspectiva realităţilor existente în sistemul de ordine şi 

siguranţă publică, respectiv în învăţământul postliceal al acestui sistem. Originalitatea lucrării 

constă, în primul rând, în abordarea acestor teme prin intermediul unui studiu la nivel naţional 

care surprinde aspecte de percepţie a calităţii şi de satisfacţie a clienţilor faţă de sistem, dar şi 

coroborarea cu studii naţionale  care au implicat ramura de activitate (şcolile de poliţie) sau 

cercetări zonale pentru disecarea unui anumit subiect (motivaţia profesională).  

Deşi se formulează propuneri ca efect al rezultatelor selectate, credem că se impun o serie 

de direcţii de acţiune pe viitor. Şcolile au desigur un efect substanţial asupra elevilor, mai ales 

din punct de vedere al educaţiei formale, dar ce se întâmplă cu celelalte componente ale 

educaţiei – nonformale şi informale, menţionate aici şi cum concură ele în obţinerea produsului 

final – funcţionarul apreciat de comunitate? Este bine ca toţi elevii să devină absolvenţi aşa 

cum este actualmente în tot sistemul?A fost cândva o singură şcoală de poliţie, acum sunt două, 

ca efect al descentralizării învăţământului din sistem, dar descentralizarea aceasta putea ajunge 

şi în alte zone, concurenţa nefăcând rău nimănui, iar modelele din alte ţări se referă la şcoli şi 

clase mici care pot fi instruite mai atent. 

În Programul de guvernare 2009-2012, capitolul 20, Ordinea şi siguranţa publică, se  

prevede „implementarea unui sistem de management al calităţii în instituţiile din domeniul 

siguranţei şi ordinii publice”, dar aceste bune intenţii, chiar programatice, trebuie sprijinite de 
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multe studii şi rezultate concrete. Cum am văzut şi o ştim cu toţii materializarea în satisfacţia 

clienţilor nu se grăbeşte. De aceea, prin lucrarea de faţă s-a realizat un studiu interdisciplinar 

care să se situeze la graniţa dintre management, drept administrativ, sociologie şi analiză 

statistică.  

Prin activitatea de cercetare s-au identificat căi, mijloace şi instrumente perfectibile cu 

aplicabilitate în vederea implementării unor sisteme de management al calităţii în învăţământul 

postliceal din sistemul de ordine şi siguranţă publică, dar şi cu posibilităţi de extrapolare la 

nivelul întregului sistem. Structura lucrării a tins să valorifice bibliografia, depăşind anumite 

abordări standard, pentru a valida ipotezele enunţate, putând constitui un suport teoretic, dar şi 

un sprijin practic pentru cei implicaţi în managementul organizaţiilor din sistemul de ordine şi 

siguranţă publică cu precădere în segmentul instituţiilor de învăţământ ale acestui sistem. 
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