


DE CE ªI CUM 
SÃ DEVIN POLIÞIST?
Oferta instituþiilor de învãþãmânt 
din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor

1. Avantajele carierei de poliþist

Absolvirea unei ºcoli de poliþie asigurã ulterior:
– un loc sigur de muncã în cadrul Poliþiei Române (salariul

de început fiind peste salariul mediu pe economie); 
– cursuri de perfecþionare în domeniul dorit;
– posibilitatea de ascensiune în carierã.

2. Condiþiile de admitere. Acte necesare

În cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor din România
funcþioneazã urmãtoarele instituþii de învãþãmânt:
– Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza“, Bucureºti;
– ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr”, Câmpina;
– ªcoala de Agenþi de Poliþie „Septimiu Mureºan“ Cluj-

Napoca.

2.1. Condiþii de admitere

Pentru cei interesaþi, condiþiile de admitere sunt urmãtoarele:
– sã aibã cetãþenie românã ºi domiciliul în România; 
– sã cunoascã limba românã scris ºi vorbit; 
– sã fie absolvenþi de liceu, cu diplomã de bacalaureat; 
– sã nu fi fost exmatriculaþi, pentru abateri disciplinare,

dintr-o instituþie de învãþãmânt; 
– sã aibã vârsta de pânã la 25 ani împliniþi în anul admiterii; 
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3. Dotarea ºcolilor de poliþie. Specializãri 

3.1. Academia de Poliþie ºi ªcolile de Poliþie sunt insti-
tuþii de învãþãmânt intern care asigurã cazarea, masa ºi
instruirea de specialitate în cadrul garnizoanelor special
amenajate cu o bazã materialã compusã, în general, din:
– laboratoare de informaticã ºi salã de Internet;
– laboratoare de criminalisticã;
– biblioteci;
– sãli de documentare;
– complex cu sãli de dormit ºi sãli de mese;
– poligoane de antrenament;
– bazã sportivã.

3.2. Specializãri

ªcolile de Poliþie pregãtesc agenþi de poliþie.

Academia de Poliþie pregãteºte ofiþeri, dupã cum urmeazã:

Facultatea de Drept pregãteºte ofiþeri specialiºti, licenþiaþi în
domeniul fundamental „ªtiinte juridice“, domeniul pentru
studii universitare de licenþã „drept“. 

Facultatea de Pompieri pregãteºte ofiþeri specialiºti – ingineri
cu diplomã în domeniul fundamental „ªtiinþe inginereºti“,
domeniul fundamental pentru studii de licenþã „Instalaþii“,
specializarea „Instalaþii pentru construcþii – pompieri“.

Facultatea de Arhivisticã pregãteºte specialiºti, licentiaþi în
domeniul fundamental „ªtiinþe umaniste“, domeniul pentru
studii universitare de licenþã „Istorie“, specializarea „Arhivisticã
ºi Istorie“.

– sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu; 
– sã fi obþinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media

generalã de minimum 8,00; 
– sã fie apþi din punct de vedere medical, fizic ºi psihic; 
– sã aibã un comportament corespunzãtor cerinþelor de con-

duitã admise ºi practicate în societate;
– sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de

urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârºirea de
infracþiuni; 

– sã aibã înãlþimea de minimum 1,75 m bãrbaþii ºi 1,70 m
femeile.

2.2. Acte necesare pentru înscrierea la concurs

Doc. nr. 1: Cererea de înscriere;
Doc. nr. 2: Declaraþia de confirmare a cunoaºterii ºi de
acceptare a condiþiilor de recutare;
Doc. nr. 3: Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absol-
venþii din seriile anterioare sau adeverinþa care atestã
absolvirea liceului cu diplomã de bacalaureat pentru candidaþii
care au absolvit în anul înscrierii;
Doc. nr. 4: Foaie matricolã (copie);
Doc. nr. 5: Fiºã medicalã;
Doc. nr. 6: Copie dupã actul de identitate (C.I./B.I.);
Doc. nr. 7: Copie dupã certificatul de naºtere;
Doc. nr. 8: Autobiografia;
Doc. nr. 9: Tabelul nominal cu rudele candidatului;
Doc. nr. 10: Certificatul de cazier judiciar al candidatului;
Doc. nr. 11: Certificatul de examinare psihologicã sau nota com-
partimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele exa-
menului psihologic s-au comunicat pe bazã de tabel nominal;
Doc. nr. 12: Trei fotografii tip buletin de identitate, 3×4 cm,
color.

Pentru informaþii de ultimã orã privind actele necesare, puteþi
contacta Inspectoratul Judeþean de Poliþie, Serviciul
Management Resurse Umane, de pe raza de domiciliu.
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prinderilor privind studierea ºi încadrarea juridicã a unor crime ºi
delicte date în competenþa de constatare ºi cercetare a
poliþiºtilor.

Drept procesual penal
Parcurgerea tematicii acestei discipline faciliteazã elevilor însuºi-
rea cunoºtinþelor generale de procedurã penalã, formarea abilitã-
þilor pentru efectuarea unor activitãþi de cercetare penalã ºi pen-
tru întocmirea actelor procedurale corespunzãtoare acestora.

Protecþia juridicã a drepturilor omului
Conþinutul disciplinei are la bazã principalele prevederi ale
Constituþiei României, noþiuni de drept constituþional, drept
administrativ, drept umanitar, drept comunitar, documentele
interne ºi internaþionale ce trateazã respectarea drepturilor,
libertãþilor ºi îndatoririlor fundamentale ale cetãþenilor, precum
ºi garanþiile procesuale prevãzute de lege în cazul persoanelor
implicate în procesul penal. 

Instrucþia tragerii
Este disciplina care asigurã asimilarea caracteristicilor tehnico-
tactice ale armamentului din dotare, a principiilor ºi regulilor de
întrebuinþare a acestuia, precum ºi a deprinderilor practice de
executare a focului în funcþie de situaþia operativã existentã.

Tactica intervenþiei 
Disciplina asigurã antrenarea poliþiºtilor pentru a acþiona izolat
sau în cadrul formaþiunilor de poliþie, în condiþiile legii ºi în
deplinã siguanþã; formarea unei conduite demne, ferme ºi
respectuoase; întãrirea spiritului de ordine ºi disciplinã în con-
cordanþã cu legile ºi regulamentele de ordine interioarã.

Educaþie fizicã ºi autoapãrare
Disciplina contribuie la întãrirea ºi menþinerea stãrii optime de
sãnãtate a elevilor, dezvoltarea capacitãþilor motrice ºi a cali-
tãþilor psihice din sfera cognitivã, volitivã ºi afectivã, creºterea
rezistenþei organismului la efort fizic ºi psihic prelungit.

3.3. Discipline generale predate în ºcolile de poliþie

Tactica poliþieneascã
Disciplina furnizeazã elevilor cunoºtinþele profesionale de bazã
necesare îndeplinirii sarcinilor ca agent de poliþie, în scopul
apãrãrii drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale persoanelor,
prevenirii ºi contracarãrii fenomenului infracþional, apãrarii pro-
prietãþii private ºi publice. 

Legislaþie contravenþionalã
Disciplina asigurã pregãtirea juridicã a poliþiºtilor, referitoare la
faptele de naturã contravenþionalã, prevãzute de actele nor-
mative, pentru care aceºtia sunt învestiþi cu competenþa de
constatare ºi sancþionare. 

Legislaþie rutierã
Disciplina realizeazã însuºirea de cãtre elevi a cunoºtinþelor
necesare executãrii activitãþilor de îndrumare, supraveghere ºi
control al circulaþiei pe drumurile publice, în scopul asigurãrii
fluenþei traficului rutier, prevenirii accidentelor ºi a respectãrii
normelor legale de cãtre toþi participanþii la trafic.

Prevenirea ºi combaterea criminalitãþii; criminologie
Prin studiul criminologiei se urmãreºte cunoaºterea de cãtre
poliþiºti a cauzelor ºi condiþiilor care genereazã criminalitatea,
comportamentele criminale specifice, ºi utilizarea celor mai
eficiente mijloace de combatere a fenomenului infracþional.

Criminalisticã 
Disciplina transmite cunoºtinþele teoretice ºi deprinderile prac-
tice necesare identificãrii, ridicãrii ºi exploatãrii urmelor ºi a
celorlalte mijloace materiale de probã, ce pot fi descoperite cu
ocazia efectuãrii cercetãrii locului faptei, precum ºi a operaþiu-
nilor tehnico-criminalistice ce se executã în legãturã cu urmele.

Drept penal
Include cunoºtinþele de drept penal ºi formarea priceperilor ºi de-
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5. Contacte

Alte informaþii despre aceste instituþii de învãþãmânt sau
privind concursurile de admitere pot fi obþinute dupã cum
urmeazã:

Academia de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureºti
Aleea Privighetorilor nr. 1A sector 1, Bucureºti
Telefon: 021-317 55 23 Fax: 021-317 55 17
e-mail: secretar@academiadepolitie.ro
www.academiadepolitie.ro

ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile Lascãr“ – Câmpina
Bulevardul Carol I nr. 145, Câmpina, judeþul Prahova,
Telefon : 0244-336 251, 0244-336 252, 0729-807 905;
0742-265 979
Fax: 0244-333 650
e-mail: campina@scoalapolitie.ro
www.scoalapolitie.ro

ªcoala de Agenþi de Poliþie „Septimiu Mureºan“ 
– Cluj-Napoca
Str. Corneliu Coposu nr. 89-91, Cluj-Napoca, judeþul Cluj
Telefon: 0264-439 772
Fax: 0264-439 904
e-mail: scpolcj@yahoo.com; scoala.cluj@cj.politiaromana.ro
www.scoalapolcj.ro
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Relaþia poliþist-comunitate ºi psihologie
Îºi propune conºtientizarea importanþei valorilor morale ce
conferã poliþistului un anumit statut profesional. Se vizeazã
aprofundarea proceselor ºi fenomenelor psihicului uman din
perspectiva juridicã, pentru a determina în plan profesional ati-
tudini specifice executãrii corespunzatoare a atribuþiilor ce
revin poliþistului.

Limbi strãine aplicate (englezã ºi francezã)
Disciplina urmãreºte dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
fluentã prin valorificarea, exersarea ºi integrarea structurilor
lingvistice în forme de dialog situaþional sau micro-conversaþii
adecvate profesiei.

Informaticã 
Disciplina contribuie la formarea unor poliþiºti care posedã noþi-
uni de bazã privind calculatoarele ºi sistemele informatice
necesare unei viitoare integrãri în sistemul informatic al poliþiei.

Secretariat
Disciplina urmãreºte cunoaºterea unor noþiuni ºi dobândirea
unor deprinderi necesare viitorilor poliþiºti în calitate de
funcþionari în domeniul administrativ.

4. Alinieri la normele europene 

În momentul de faþã, ªcolile de Poliþie pun la dispoziþia candi-
daþilor locuri comune, pentru bãrbaþi ºi femei (nediferenþiat pe
sexe).

De asemenea, existã posibilitatea de a se înscrie ºi instrui în
vederea unei cariere de poliþist ºi pentru membrii minoritãþilor
naþionale. Prezenþa acestora este doritã. 

Pentru candidaþii romi, începând din anul 2007 sunt alocate
locuri speciale la toate cele trei instituþii de invãþãmânt din MAI.

6 Misiune posibilã
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Mesajul central al acestor Recomandãri HCNM este urmãtorul:
o bunã realizare a activitãþii poliþiei într-o comunitate multi-
etnicã depinde de stabilirea unei relaþii bazate pe încredere,
comunicare ºi cooperare practicã între poliþie ºi minoritãþi.
Ambele pãrþi beneficiazã de pe urma unei asemenea relaþii.
Minoritãþile beneficiazã de o poliþie mai sensibilã la cerinþele
lor ºi mai disponibilã sã rãspundã cererilor de protecþie ºi
acces la justiþie. Poliþia beneficiazã de o eficienþã crescutã,
întrucât buna comunicare ºi cooperare sunt cheile unei politi-
ci eficiente în orice comunitate. Statul beneficiazã, pe de o
parte, de o bunã integrare a minoritãþilor, pe de altã parte, de
cel mai bun randament din partea poliþiei. Recomandãrile sunt
extrem de utile pentru statele care urmãresc o bunã integrare
a minoritãþilor ºi dezvoltarea unui serviciu de poliþie orientat
cãtre comunitate.

1. Principii generale

Statele trebuie sã adopte politici specific adaptate pentru
relaþiile interetnice, care sã facã parte din programe cu acope-
rire mai largã ºi sã vizeze integrarea minoritãþilor la nivel local
ºi naþional.

Statele trebuie sã se asigure cã poliþia ºi publicul general,
inclusiv minoritãþile, înþeleg rolul poliþiei în promovarea bunelor
relaþii interetnice. Este de asemenea necesar ca poliþia sã fie
echipatã ºi instruitã corespunzãtor pentru a înþelege ºi perfor-
ma acest rol.

Planuri de acþiune, prin care aceste politici sã fie implemen-
tate ºi monitorizate, trebuie dezvoltate de cãtre autoritãþile de
stat în strânsã colaborare cu poliþia ºi reprezentanþii
minoritãþilor naþionale.

CUM AR TREBUI 
SÃ FIE RELAÞIA
POLIÞIE-COMUNITÃÞI
MULTIETNICE?
Recomandãri europene*

În cadrul Deciziei de la Helsinki din iulie 1992, OSCE a stabilit
poziþia de Înalt Comisar pentru Minoritãþile Naþionale (HCNM)
ca fiind un „instrument pentru prevenirea conflictului din sta-
diul sãu cel mai timpuriu“.

O problemã esenþialã în care s-a implicat HCNM a fost aceea
a rolului poliþiei într-o societate multietnicã. Într-un numãr
destul de mare de state, HCNM s-a confruntat cu absenþa
unor mecanisme instituþionalizate care sã reprezinte interacþi-
unile ºi cooperarea dintre poliþie ºi membrii minoritãþilor
naþionale. La aceasta adãugându-se lipsa unei instruiri adec-
vate contextului multietnic, o componentã mono-etnicã a
poliþiei ºi anumite practici discriminatorii, poliþia fiind astfel mai
degrabã un factor generator de conflicte. 

În alte state, HCNM a observat cã, dimpotrivã, eforturile
depuse pentru ca poliþia sã devinã un instrument reprezenta-
tiv pentru comunitatea pe care o deserveºte, printr-o comuni-
care mai bunã între poliþie ºi membrii minoritãþilor naþionale nu
numai cã au întãrit relaþiile interetnice, dar au ºi crescut gradul
de eficienþã operaþionalã a poliþiei.

HCNM s-a angajat într-un proces de analizã a standardelor
internaþionale ºi a practicilor în cadrul poliþiei, din aceastã
analizã rezultând o serie de recomandãri.



Codul de conduitã al poliþiei trebuie sã includã un set de reguli
ºi standarde legate de activitatea într-o societate multietnicã,
iar programele de instruire sã includã componente specific
create pentru atingerea acestor standarde.

* Extrase din „Recomandãri privind relaþia poliþie-comunitãþi multietnice“
(Recommendations on Policing in Multi-Ethnic Societies. February 2006 –
www.osce.org/hcnm/)
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2. Recrutare ºi reprezentare

Compoziþia poliþiei – la nivel local, regional ºi naþional ºi
incluzând atât categoria junior ºi senior, cât ºi personalul civil
– ar trebui sã reflecte diversitatea populaþiei. Imaginea publicã
despre poliþie ca un organism reprezentativ din punct de
vedere etnic trebuie promovatã în mod activ.

Trebuie stabilite obiective statistice pentru creºterea gradului
de reprezentare etnicã în poliþie; monitorizarea acesteia tre-
buie introdusã.

Vor fi introduse iniþiative privind creºterea numãrului de
recrutãri din cadrul minoritãþilor naþionale. Aceste iniþiative tre-
buie sã includã mãsuri speciale de încurajare ºi asistenþã a
aplicanþilor, pentru ca aceºtia sã îndeplineascã cerinþele nece-
sare, iniþiative care sã conducã la eliminarea discriminãrii
directe sau indirecte.

De asemenea, vor fi luate mãsurile necesare pentru ca ofiþerii
de poliþie proveniþi din rândurile minoritãþilor naþionale sã fie
trataþi în mod egal ºi sã aibã aceleaºi oportunitãþi de pro-
movare în carierã, în cadrul organizaþiei care sã constituie un
mediu de lucru neutru.

3. Instruire ºi dezvoltare profesionalã

Poliþia va fi instruitã sã înþeleagã ºi sã rãspundã adecvat sen-
sibilitãþilor minoritãþilor ºi sã îºi exercite în mod corect rolul.

Este recomandat ca instruirea în ceea ce priveºte problemele
specifice minoritãþilor ºi relaþiile interetnice sã fie inclusã atât
în pregãtirea iniþialã, cât ºi în cea de teren, ºi aplicatã tuturor
categoriilor de ofiþeri. Reprezentanþi ai minoritãþilor vor fi in-
cluºi în planificarea ºi dezvoltarea instruirii.



13Situaþia în România

tãtari, turci, ucraineni – care, în conformitate cu recensãmân-
tul din 2002, reprezintã aproximativ 10% din totalul populaþiei.

Considerând atât premisele istorice, cât ºi dimensiunile comu-
nitãþilor respective, în abordãrile privind situaþia ºi problemele
specifice cu care se confruntã aceste comunitãþi se poate sta-
bili urmãtoarea tipologie:

– Maghiarii (1.434.377 – reprezentând 6,6% din populaþie) ºi
germanii (60.088 – reprezentând 0,3% din totalul populaþiei),
minoritãþi cu o conºtiinþã puternicã a propriei identitãþi.

– Minoritatea Romilor (535.250 – reprezentând 2,5% din
totalul populaþiei, dar într-un numãr mult mai mare în rea-
litate), care se loveºte de probleme sociale ºi educaþionale,
luptând atât împotriva prejudecãþilor cât ºi a discriminãrii.

– Alte minoritãþi, care se confruntã cu nevoia prezervãrii valo-
rilor culturale ºi a tradiþiilor. Numãrul acestora variazã între
câteva mii ºi 5-60.000.

2. Relaþia dintre Poliþie ºi comunitãþile etnice

În încercarea sa de a gestiona un numãr mare de minoritãþi
naþionale, reprezentând un procent semnificativ din populaþia
totalã a þãrii, România are de înfruntat câteva provocãri, atât
pe drumul spre o democraþie autenticã, cât ºi în contextul
aderãrii la Uniunea Europeanã. Una din ele este relaþia dintre
poliþie ºi comunitatea multietnicã.

Cadrul legal care include prevederi referitoare la drepturile
omului este vast ºi include ratificarea celor mai multe dintre
convenþiile internaþionale relevante pentru problematica drep-
turilor omului ºi protecþia minoritãþilor naþionale, precum ºi o
legislaþie naþionalã comprehensivã. 

CUM ESTE RELAÞIA
POLIÞIE-COMUNITÃÞI 
MULTIETNICE? 
Situaþia în România

1. Comunitãþi multietnice/multiculturale

Comunitatea multietnicã/multiculturalã poate fi definitã ca un
grup de indivizi aparþinând unor colectivitãþi etnice, culturale
sau religioase diferite, care trãiesc în acelaºi spaþiu geografic
ºi care împart sau au posibilitatea de a împãrþi resurse,
interese ºi probleme comune.

Douã cazuri generale pot fi diferenþiate în acest context:

(1) comunitãþile multietnice/multiculturale, unde douã sau mai
multe grupuri etnice, culturale sau religioase trãiesc în interi-
orul aceleiaºi comunitãþi;

(2) comunitãþile învecinate, caracterizate printr-un grad oarecare
de segregare din punct de vedere etnic, cultural sau religios.

Cel mai important indicator al caracterului multietnic/multicul-
tural al unei comunitãþi este prezenþa instituþiilor culturale care
marcheazã ºi determinã prezenþa diferitelor culturi în spaþiul
respectiv. Aceste instituþii pot varia de la aºezãminte culturale,
cum ar fi bisericile sau ºcolile, pânã la existenþa unor modele
comportamentale sau manifestãri tradiþionale.

În România trãiesc 20 de minoritãþi – albanezi, armeni, bul-
gari, cehi, croaþi, evrei, germani, greci, italieni, macedoneni,
maghiari, polonezi, romi, ruºi-lipoveni, ruteni, sârbi, slovaci,



15Situaþia în România14 Misiune posibilã

reuºesc sã-ºi atingã obiectivele pentru care au fost create,
în special cea de implicare a comunitãþii în activitatea
poliþiei.

În cadrul eforturilor MAI de a crea o politicã coerentã de bunã
guvernare în comunitãþile multietnice, menitã sã gestioneze în
mod eficient consecinþele diversitãþii etnoculturale, se pot
identifica o serie de bune practici ale activitãþii poliþiei la nivel
local ºi central, precum ºi iniþiative în colaborare cu sectorul
neguvernamental, menite sã îmbunãtãþeascã din problemele
menþionate mai sus.

Existã numeroase localitãþi în care o populaþie minoritarã la
nivel naþional este majoritarã la nivel local, ºi în care,
recunoscându-ºi interesul de a comunica cât mai eficient cu
localnicii, lucrãtorii de poliþie aparþinând majoritãþii au însuºit
limba minoritãþii respective (în mod frecvent în judeþele
Harghita ºi Covasna, sau în comunitãþi compacte de romi).

În unele localitãþi în care o populaþie minoritarã la nivel naþion-
al este majoritarã la nivel local (frecvent în judeþele Harghita ºi
Covasna), posturile de poliþie au fost inscripþionate bilingv,
contribuind astfel la creºterea încrederii populaþiei locale în
serviciile oferite de poliþie în slujba cetãþeanului.

Se poate constata o capacitate mai ridicatã a forþelor de
ordine (poliþie ºi jandarmerie) în a interveni pentru prevenirea
escaladãrii în acte violente a unor focare de conflict cu tentã
interetnicã (un caz recent fiind cel de la Hãdãreni, jud. Mureº,
gestionat cu succes pânã în prezent).

Atât la nivel central, în cadrul Inspectoratului General al Poli-
þiei Române, cât ºi la nivel local, în cadrul Inspectoratelor
Judeþene de Poliþie existã ofiþeri responsabili cu linia de romi.
Aceste mãsuri nu au fost însã completate de alocarea unui

Într-o mai mare mãsurã decât populaþia majoritarã, membrii
comunitãþilor etnice nu percep poliþia, ºi în general forþele de
ordine publicã, ca instituþii în serviciul lor, care aparþin comu-
nitãþilor locale ºi naþionale, ºi în care se regãsesc ºi ei, ci mai
degrabã ca aparþinând populaþiei etnic majoritarã. 

Principalele probleme care persistã în relaþia poliþie – comuni-
tate multietnicã sunt, dupã cum urmeazã:

– în ciuda existenþei unui cadru legislativ adecvat, ºi a unei
deschideri de principiu pentru problematicã, problematica
bunei guvernãri în comunitãþi multietnice nu reprezintã o
preocupare sistemicã, instituþionalã a reprezentanþilor
autoritãþilor publice;

– sub-reprezentarea diferitelor comunitãþi etnice în rândul
personalului din Poliþia Românã. Deºi, conform recen-
sãmântului din 2002 din ponderea totalã a populaþiei
României peste 10% din cetãþeni aparþin unor comunitãþi
etnice altele decât cea majoritarã, printre funcþionarii MAI
se regãsesc sub 1% persoane aparþinând diferitelor
minoritãþi etnice;

– lipsa de interes din partea tinerilor minoritari pentru o cari-
erã în cadrul poliþiei; în cazul romilor, aceastã problemã
este accentuatã ºi de procentul redus din populaþia totalã
de candidaþi care îndeplinesc toate condiþiile de admitere
la instituþiile de învãþãmânt din cadrul MAI;

– deºi la nivelul fiecãrui inspectorat judeþean de poliþie existã
ofiþer(i) responsabili cu linia de romi, ofiþeri care au cãpã-
tat o experienþã bogatã ºi tact corespunzãtor în relaþia cu
comunitãþile de romi, mai existã disfuncþionalitãþi la nivel
local în aceastã relaþie; 

– deºi în toate judeþele au fost create Autoritãþile Teritoriale
de Ordine Publicã, acestea, în cele mai multe cazuri, nu



16 Misiune posibilã

buget ºi a altor resurse necesare pentru ca aceºti ofiþeri sã îºi
poatã îndeplini în totalitate responsabilitãþile care le revin. 

În încercarea de a rezolva problema relaþiei poliþie – minoritãþi,
unul din obiectivele esenþiale este atragerea unui numãr cres-
cut de candidaþi din rândul comunitãþilor etnice în instituþiile
de învãþãmânt din cadrul MAI, fie prin realizarea de campanii
de informare specifice, gândite pentru grupul þintã, fie prin
implementarea unor mãsuri afirmative.

Obiectivul urmãrit atât de instituþiile statului, cât ºi de comu-
nitãþile vizate, este acela de a elabora politici sectoriale care
sã reflecte o abordare nuanþatã ºi diferenþiatã a problematicii,
ºi care sã þinã cont de problemele specifice ale celor trei cate-
gorii de comunitãþi.

În contextul Uniunii Europene se pune accent deosebit pe
ideea de bunã guvernare, în sensul administrãrii eficiente a
comunitãþilor multietnice ºi/sau diverse din punct de vedere
etnocultural, precum ºi în sensul apropierii relaþiilor dintre
autoritãþile statului ºi comunitãþi locale.

Aceste preocupãri reflectã importanþa problematicii comu-
nitãþilor multietnice ºi multiculturale în România.




