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Dragi colegi,
Prin misiunea și rolul său, Institutul de Studii pentru Ordine Publică oferă servicii
educaționale personalului din toate structurile Ministerului afacerilor Interne, în condiții de profesionalism, eficacitate și eficiență, în conformitate cu cerințele standardului
ISO:9001.

Dr. Grigore Stolojescu

Pentru a răspunde nevoilor sociale, în contextul socio-economic european, au fost definitivate procedurile de includere în graficul programelor educaționale a predării în limba arabă, persană și chineză. Cursurile dezvoltate reprezintă produse originale, construite pe baza analizei nevoilor de dezvoltare identificate în rândul profesioniștilor care
activează în Ministerul Afacerilor Interne.

Directorul Institutului Emblema de excelență a acestui loc de învățământ este dată de pasiunea, experiența și
de Studii pentru
devotamentul corpului didactic care formează oamenii legii în multiple domenii ale
Ordine Publică
Ordinii și Siguranței Publice.
De asemenea, opiniile exprimate în chestionarele de feed-back au constituit punctul de
plecare și pentru creșterea gradului de confort al cursanților, atât în ceea ce privește cazarea, cât și logistica
procesului educațional.
Nu în ultimul rând, comunicarea este foarte importantă pentru noi, astfel că noul format al paginii de internet
a institutului, www.isop.mai.gov.ro, este menit să răspundă la cât mai multe întrebări, într-un mod accesibil și
profesionist.
În asentimentul întregii echipe de instructori și formatori, îmi exprim speranța că serviciile oferite vor
răspunde mereu așteptărilor și exigențelor unui sistem educațional modern, mereu deschis noilor provocări în
domeniul formării profesionale a adulților.
Cu stimă,
Grigore Stolojescu

Imagini din arhiva ISOP
Chiar dacă de-a lungul existenței au fost mai multe transformări generate de evoluția societății românești și de schimbările pe plan european, Institutul nu și-a pierdut niciodată compo-

Așa am început...

nenta de „educație și formare profesională”. O demonstrează și denumirile purtate de-a lungul timpului: „Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri Poliţie” (1949), Centrul Şcolar
M.A.I. Bucureşti (1960), „Şcoala militară pentru perfecţionarea ofiţerilor de

Cu o istorie de peste șase decenii în dome-

poliţie” (1976-1999), „Centrul de Studii Postuniversitare (1999)”.

niul educațional, Institutul de Studii

Continuând tradiția, ISOP este, în zilele noastre, o instituție specializată de învățământ din

pentru Ordine Publică (ISOP) a fost

cadrul MAI, face parte din sistemul național de învățământ și asigură formarea profesională a

înființat la data de 29. 10. 1949,

personalului MAI, prin activități de formare profesională, pregătirea managerială, precum și

numindu-se la acea vreme „Școala de

elaborarea de studii și analize în domeniul ordinii publice.

Ofițeri de Miliție”.

Regulamentul de organizare și funcționare este aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne
nr. 160 din 22 noiembrie 2013 iar Ziua Aniversară a Institutului este în data de 25 octombrie.
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unor grade profesionale/militare; Tot aici puteți opta pentru cursuri de perfecționare în diferite
specialități ale domeniului ordine şi siguranţă publică, în colaborare cu direcțiile specializate

Catedra Formare Profesională Continuă

din cadrul IGPR; formare instructori în poligonul de tragere sau în domeniul artelor
marţiale, vizând pregătirea ofițerilor care coordonează activitățile de pregătire în aceste domenii;
stagii de pregătire în domeniul autoapărării, programe de prevenirea şi combaterea tuturor
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Instructori și formatori alături de specialiști în domeniu pregătesc personalul M.A.I. încadrat din

formelor de discriminare, prevenirea torturii şi relelor tratamente, precum și progra-

sursă externă și îi însoțesc pe parcursul evoluției profesionale. Abordarea corpului didactic este cen-

me de formare iniţială a poliţiei locale, în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi al

trată pe nevoile beneficiarilor și ale cursanților, în timp ce aplicațiile practice nu lipsesc de la nici o

circulaţiei rutiere; activități de pregătire prin care răspundem la solicitările punctuale ale benefici-

prezentare.

arilor de dezvoltare a competențelor profesionale ale personalului din subordine.

Catedra derulează cursuri de inițiere în carieră pentru personalul M.A.I., având scop final dobândi-

Fiecare cadru didactic de aici încurajează cursanții care își doresc să beneficieze de o formare profesi-

rea și dezvoltarea competențelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce derivă din statutul de polițist.

onală orientată către aspectul practic, pentru a crea o atmosferă cât mai dinamică transferului de noi

De asemenea, tot aici mai sunt organizate cursuri de capacitate profesională, cursuri de

cunoștințe între profesor și cursant, diversitatea fiind elementul cheie pe care îl descoperă, în final, cu

capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea

toții.
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Catedra Management și Legislație
Formarea și dezvoltarea competențelor personalului cu funcții de decizie
din M.A.I. este dezideratul fiecărui formator de la această catedră. Scopul
final este acela ca fiecare cursant să plece de aici apt să își îndeplinească
misiunea sa la locul de muncă.
Catedra desfășoară cursuri autorizate de Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC) în domeniile asistent relaţii publice şi comunicare,
expert prevenire şi combatere a corupţiei, formator, manager
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de proiect, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, programe de iniţiere şi
specializare în domeniul Analizei Informaţiilor.
La nivelul Catedrei se desfășoară cursuri de dezvoltarea carierei precum management, dar și stagii de
perfecționare pe domeniile specifice — control intern managerial, identificare trafic de persoane, negociator în situaţii de criză de
Ordine Publică.
Elementele de noutate din Catedră se referă la stagii
de pregătire în comunicare cu instrumente
NLP, dezvoltare personală, vorbire în public,
limbaj non-verbal.
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Participanții beneficiază de manuale de curs ale unor prestigioase edituri străine precum Macmillan

Catedra Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale

Heinemann, Cambridge University Press, Oxford University Press, Klett, Hueber, Hachette, Clé,
Alma, Intertaal etc, incluzând mijloace audio și video, precum și materiale create de instructorii noștri.

Pregătirea candidaților în vederea participării la operaţii multinaţionale
sub egida ONU, UE, OSCE sau NATO este una dintre prioritățile acestei
catedre. 10 profesori de limbi străine moderne (engleză, franceză, spaniolă, germană şi italiană) se preocupă de buna desfășurare a cursurilor de
inițiere, perfecționare și specializare a personalului Ministerului Afacerilor
Interne în domeniul limbilor străine.
Toți formatorii sunt dedicați, oferind cunoștințele esențiale și specializate/
profesionale personalizate de limbă iar cursurile sunt centrate pe aplicabilitatea în mediul profesional a competențelor dobândite.

La finalul programelor de formare, fiecare cursant primește o diplomă în care se precizează tipul și
durata cursului, precum și media notelor obținute la examenul de
absolvire. Diplomele sunt recunoscute în Ministerul Afacerilor
Interne, iar cele eliberate în urma absolvirii programelor de perfecționare autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări,
respectiv cursurile de comunicare în limbile engleză, franceză,
germană, sunt recunoscute la nivel național – de către Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de
către Ministerul Educației Naționale.
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Echipa tânără a acestui serviciu coordonează planificarea şi proiectarea didactică a activităţilor de formare, respectiv iniţiere, specializare şi perfecţionare profesională a personalului M.A.I., concretizate în Graficul anual al cursurilor derulate în I.S.O.P.

Serviciul Metodică și Proiectare Didactică

În paralel, sunt realizate activități cu privire la constituirea claselor de cursanți pe categorii de cursuri,
întocmirea planificării orare săptămânale din perspectiva procesului de predare - învățare - evaluare.
Cele două biblioteci din cadrul Serviciului oferă atât personalului cât și cursanților un fond de car-

Un sistem educațional eficient proiectat face posibilă evaluarea corespunzătoare a procesului de

te diversificat, suporturi de curs, studii şi publicaţii de specialitate în domeniile de pre-

învățământ. În acest sens, Serviciul promovează un complex de activități pentru buna organizare și

gătire specifice structurilor MAI.

desfășurare a cursurilor/programelor de pregătire, concursurilor de admitere, precum și a
examenelor de absolvire.

În condițiile permanentelor transformări socio-economice este necesară generarea de programe de
pregătire continuă care să abiliteze sistemul instructiv-educativ pentru a face față competiției
europene și globale.
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Compartimentul Studii și Analize
Cât de eficiente sunt cursurile desfășurate la ISOP, ce spun chestionarele de feedback și follow-up despre
procesul de învățământ, care sunt nevoile de perfecționare a angajaților Ministerului Afacerilor Interne
sunt doar câteva dintre preocupările acestui Compartiment.
Format numai din specialiști în sociologie, psihologie și comunicare, personalul de aici elaborează și
perfecționează instrumente specifice de cercetare a fenomenelor psihosociale și organizaționale care vor
sta la baza studiilor și analizelor desfășurate la nivelul Institutului. Rezultatele studiilor și analizelor sunt
apoi valorificate prin propunerea unor măsuri sau programe de dezvoltare a formării profesionale a
angajaților Ministerului Afacerilor Interne.
Tot la nivelul acestei structuri se realizează întreaga activitate publicistică a Institutului în colaborare cu
personalul didactic.
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Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Investiții
Desfășurarea procesului de formare profesională depinde foarte mult și de cât se investește în asigurarea unor condiții decente de cazare și de studiu.
Ca orice spațiu care este locuit mereu sunt
necesare lucrări de întreținere, refacere,
reabilitare funcțională. An de an, acest proces s-a îmbogățit, ajungându-se astăzi la
cele mai bune condiții.
Desigur că se impune pentru păstrarea
acestui climat să fie luate măsuri pentru
asigurarea durabilității, siguranței în exploatare, funcționalității și calității construcțiilor.
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Biroul Intendență

Biroul Tehnic

Părerile cursanților sunt foarte importante pentru cei care lucrează la acest Birou mai ales atunci când
este vorba de activitatea de hrănire și aprovizionare cu bunuri
materiale.

Modernizarea și întreținerea bazei tehnico-materiale necesare desfășurării procesului de formare profesională este preocuparea permanentă a acestui Birou.

Prepararea și servirea hranei se realizează în sistem popotă,
cursanții putând opta pentru luarea micului dejun, prânzului și
cinei.

Periodic sunt achiziționate echipamente care au ca destinație finală învățământul. Stații de lucru,
laptop-uri, videoproiectoare, table interactive, aparate de multiplicat, imprimante multifuncționale,
mobilier pentru sălile de predare sunt doar câteva exemple.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare au fost achizițonate
pilote, saltele, perne antialergice.

Biroul Tehnic are, de asemenea, în grijă administrarea rețelelor informatice, a sistemului de supraveghere și monitorizare video. Gestionarea în bune condiții a armamentului și muniției din dotarea
Institutului precum și asigurarea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de
transport intră tot în competența acestui Birou.

De asemenea, asigurarea condițiilor igienico-sanitare în spațiile
de învățământ și de cazare este o altă prioritate a acestui Birou.
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Foarte mulți dintre dumneavoastră ne-ați scris despre cât de benefice au fost cursurile pe care
le-ați urmat la I.S.O.P. Ne bucurăm foarte mult pentru toate vorbele frumoase și vă mulțumim.
Redăm aici doar o mică parte din scrisorile primite.
Mă aflu într-o misiune de cooperare polițienască în cadrul taskforce-ului constituit în baza protocolului de colaborare între Departamentul Siguranței
Publice din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Italiene și IGPR, pentru prevenirea criminalității.
Vă scriu pentru că doresc să vă mulțumesc pentru tot sprijinul oferit în cadrul
cursului de limbă italiană organizat la I.S.O.P.. Aici, în Italia, comunicarea
între birouri se face numai pe mail. Deci, chiar dacă ești capabil să comunici
verbal, trebuie să știi să scrii corect. Misiunea nu este ușoară, trebuie să te faci
înțeles, trebuie să aduci rezultate, toate acestea nu le poți realiza fără legături
și prietenii.

Scms. de poliție
Dr. Dănuț Florin
CĂPĂȚÂNĂ
Spitalul MAI - prof dr.
Dimitrie Gerota

Ag. sef adj. de politie
Ștefan CODREA

IPJ Maramureş
Elementele de negociere și influențare exersate la cursul de limbă italiană miau prins tare bine. Nu numai cunoașterea limbii a fost un avantaj pentru a
reuși aici, ci și cunoașterea elementelelor culturale specifice spațiului italian și bineînțeles a modului de
gândire pe care îl au italienii, respectiv elementele de comunicarea interculturală. Toate acestea le-am
învățat cu ajutorul dvs. în cadrul cursului, care, pe lângă competențele lingvistice dobândite, țintește aplicabilitatea imediată a acestora în viața reală, în mediul profesional, cu atenție asupra producerii eficiente
și adecvate a mesajelor, asupra folosirii adecvate a terminologiei profesionale.

Am ales să fiu medic într-un spital al Ministerului Afacerilor Interne pentru
că iubesc oamenii. Este la fel de dificil să fii doctor cum este să fii și polițist.
Nu este suficient să știi doar medicină, trebuie să știi cum să te apropii de
acești oameni ai legii care vin de cele mai multe ori la mine cu probleme de
sănătate cauzate prin natura meseriei.
Instructori și formatori deosebiți la ISOP - Catedra de Formare Profesională
Continuă. M-au ajutat să îmi dezvolt foarte rapid abilitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor ce derivă din statutul de polițist. Aplicațiile practice mânuite cu mare dibăcie de profesori mi-au clarificat tot ce mai trebuia pus la
punct. Le mulțumesc foarte mult și îi felicit pentru tot efortul depus! Cursul
de „Inițiere în Carieră” mă ajută în fiecare zi să îmi fac datoria cum trebuie
la Spital.

Pot să vorbesc doar la superlativ despre cursul de Formator pe care l-am făcut la
ISOP, anul trecut.
Totul a fost gândit în așa fel încât să învățăm să lucrăm în echipe, să știm să ne exprimăm gândurile, să ne punem ordine în idei. Fiecare părere era importantă, nu a
existat niciodată cuvântul „greșit”, ci doar cum să ne îmbunătățim comunicarea.
M-a ajutat foarte mult tot ce am învățat aici, mai ales că la serviciu, răspund de platforma E-Learning EADS în cadrul IGPF. La nivelul întregii țări pregătesc polițiștii de
frontieră care gestionează la nivelul lor local activitatea de pregătire continuă prin
intermediul acestei platforme.
Datorită formatorilor de la ISOP am învățat să îmi pregătesc discursul astfel încât să
fiu convingător, să realizez că tot ce spun le va folosi în viață, în meserie și nu vor fi
uitate. Vă mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat!

Cms-șef de politie
Darius STĂNESCU

IGPF București

ACCESUL LA SĂLILE DE SPORT
Orice cursant se poate înscrie, în afara orelor de curs, la activitățile de sport unde vor beneficia de îndrumarea unor instructori de pregătire fizică din ISOP.
Program de funcționare: luni - vineri, între orele 13:30 – 15:30;
Este obligatorie utilizarea de echipament sportiv și încălțăminte adecvată (fără încălțăminte)
ACCESUL PE TERENURILE DE SPORT (minifotbal, tenis de câmp)
Pentru obținerea permisului de acces cursantul completează un raport (formular tipizat).
Accesul invitaților este permis dacă numele acestora este înscris pe permisul de acces sau cu aprobarea directorului ISOP.
Desfășurarea activităților pe terenul de tenis se face în baza unei programări făcute cel mai devreme în
săptămâna anterioară și cel mai târziu cu o zi înaintea desfășurării activității, în ordinea solicitării.
Programul de funcționare: luni – vineri, între orele 16.00 – 19.00, iar în week-end și sărbători legale
între orele 9.00-19.00
Este obligatorie utilizarea de echipament sportiv și încălțăminte adecvată
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EXAMENE DE ABSOLVIRE și ACTE DE STUDII
Examenele de absolvire a cursurilor/programelor pot fi susținute numai în situația frecventării a cel
puțin 80% din orele alocate fiecărei competențe din planul de învățământ.
Certificatele de absolvire pentru absolvenții cursurilor și stagiilor de pregătire/perfecționare cu recunoaștere doar în cadrul M.A.I. se expediază prin poștă unităților de proveniență a cursanților.
Absolvenții pot ridica personal certificatele de la sediul ISOP, cu obligativitatea informării structurii de
resurse umane din cadrul instituției de proveniență.
Certificatele de absolvire a programelor autorizate de ANC se eliberează, sub semnătură, titularului pe
baza actului de identitate, după cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire. În situații
excepționale, certificatul se eliberează unei persoane împuternicite pe bază de procură autentificată de
notariat/consulat
Adeverințele de participare la activitățile cu durata mai mică de două săptămâni și care nu au prevăzute
probe de evaluare se distribuie direct participanților în ultima zi de curs/stagiu sau se expediază precum certificatele de absolvire cu recunoaștere internă.
ÎNVOIRI
Cursanții pot părăsi garnizoana conform aprobării conducerii Institutului, consemnată în Registrul de
părăsiri de garnizoană/Caietul îndrumătorului, după caz, gestionat de îndrumătorul de clasă.
Cursanții care nu părăsesc localitatea la sfârșitul săptămânii pot opta pentru rămânerea în Institut.
CAZAREA CURSANŢILOR ÎN AFARA INSTITUTULUI
Cazarea cursanților în afara Institutului se solicită în scris, în prima zi de la înscriere și se aprobă de
către directorul Institutului. Cursantul cazat în afara Institutului are obligația să comunice îndrumătorului de clasă adresa și numărul de telefon unde poate fi găsit, apariția oricărei situații care împiedică
deplasarea sa la institut.
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