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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI 
            ŞI INTERNELOR     NESECRET 
           Academia de Poliţie     Exemplar nr. 3 
         „Alexandru Ioan Cuza”     Nr. 3725677 din 30.03.2011 
      
 
                  
 
 
 
 
 
 

RAPORT 
privind starea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

în anul 2010 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 s-a întocmit prezentul raport: 

 
a) SITUAŢIA FINANCIARĂ A ACADEMIEI DE POLIŢIE 

„ALEXANDRU IOAN CUZA” pentru anul 2010 este următoarea: 
 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI - CHELTUIELI LA DATA DE 31 decembrie 2010 
(mii lei) 
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61.01.50.00 Alte institutii 3.500.000 3.331.000 3.329.185 3.329.185 3.329.185 0 2.551.482 

65.01.06.01 
Invatamant 
universitar 39.837.000 38.971.000 38.559.993 38.559.993 38.559.993 0 38.605.773 

68.01.06.00 

Asistenta sociala 
pentru familie si 
copii 140.000 155.000 153.946 153.946 153.946 0 148.462 

68.01.08.00 
Ajutoare la trecerea 
in rezerva 274.000 361.000 361.000 361.000 361.000 0 259.322 

65.10.06.01 
Invatamant 
universitar 7.946.000 8.070.000 2.284.231 2.284.231 2.284.231 0 2.350.915 

65.01.25.00 Cercetare 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 0 40.789 
65.08.50.00 Alte cheltuieli 19.000 19.000 18.768 18.768 18.768 0 3.543 

65.88.06.01 
Donatii, sponsorizari, 
titlu gratuit 0 0 0 0 0 0 67.563 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
 
Capitol: 61.01 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 
Subcapitol: 50 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 
Paragraf: 00 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 

 
TOTAL 
CHELTUIELI   3.500.000 3.331.000 3.329.185 3.329.185 3.329.185 0 2.551.482 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 3.500.000 2.854.000 2.853.406 2.853.406 2.853.406 0 2.551.482 
TITLUL I. 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 3.500.000 2.854.000 2.853.406 2.853.406 2.853.406 0 2.525.887 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 0 0 0 0 0 0 25.595 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 0 477.000 475.779 475.779 475.779 0 0 
TITLUL XII. 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 0 477.000 475.779 475.779 475.779 0 0 
Capitol: 65.01 - INVATAMANT 
Subcapitol: 06 - Invatamant superior 
Paragraf: 01 - Invatamant universitar 

 
TOTAL 
CHELTUIELI   39.837.000 38.971.000 38.612.294 38.612.294 38.612.294 0 38.605.773 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 36.977.000 37.120.000 36.969.245 36.969.245 36.969.245 0 36.592.062 
TITLUL I. 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 28.318.000 27.389.000 27.378.992 27.378.992 27.378.992 0 26.313.459 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 8.112.000 8.888.000 8.830.187 8.830.187 8.830.187 0 8.408.669 
TITLUL VII. ALTE 
TRANSFERURI 55 250.000 197.000 196.512 196.512 196.512 0 1.463.715 
Transferuri interne 55.01 250.000 197.000 196.512 196.512 196.512 0 1.463.715 
Programe cu finantare 
rambursabila 55.01.03 250.000 197.000 196.512 196.512 196.512 0 1.463.715 
Titlul VIII. Proiecte 
cu finantare din 
fonduri externe 
nerambursabile 
postaderare 

56 0 470.000 387.572 387.572 387.572 0 230.237 

Fondul European de 
Dezvoltare Regionala 56.01 0 137.000 136.211 136.211 136.211 0 12.000 
Fondul Social 
European 56.02 0 333.000 251.361 251.361 251.361 0 218.237 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
TITLUL IX. 
ASISTENTA 
SOCIALA 57 162.000 0 0 0 0 0 0 
Ajutoare sociale 57.02 162.000 0 0 0 0 0 0 
Ajutoare sociale in 
natura 57.02.02 162.000 0 0 0 0 0 0 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI 59 135.000 176.000 175.982 175.982 175.982 0 175.982 
Burse 59.01 135.000 176.000 175.982 175.982 175.982 0 175.982 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 2.860.000 1.851.000 1.643.049 1.643.049 1.643.049 0 2.013.711 
TITLUL XII. 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 2.860.000 1.851.000 1.643.049 1.643.049 1.643.049 0 2.013.711 
Active fixe 71.01 2.860.000 1.851.000 1.643.049 1.643.049 1.643.049 0 2.013.711 
Capitol: 65.10 - INVATAMANT 
Subcapitol: 06 - Invatamant superior 
Paragraf: 01 - Invatamant universitar 

 
TOTAL 
CHELTUIELI   7.946.000 8.070.000 2.284.231 2.284.231 2.284.231 0 2.350.915 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 6.455.000 6.262.000 2.230.107 2.230.107 2.230.107 0 2.089.097 
TITLUL I. 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 3.680.000 3.679.000 1.340.054 1.340.054 1.340.054 0 1.291.450 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 2.766.000 2.573.000 890.053 890.053 890.053 0 797.647 
TITLUL IX. 
ASISTENTA 
SOCIALA 57 9.000 10.000 0 0 0 0 0 
Ajutoare sociale 57.02 9.000 10.000 0 0 0 0 0 
Ajutoare sociale in 
natura 57.02.02 9.000 10.000 0 0 0 0 0 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 1.491.000 1.808.000 54.124 54.124 54.124 0 261.818 
TITLUL XII. 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 1.491.000 1.808.000 54.124 54.124 54.124 0 261.818 
Active fixe 71.01 1.491.000 1.808.000 54.124 54.124 54.124 0 261.818 
Capitol: 65.88.06.01 - DONATII, SPONSORIZARI, TITLU GRATUIT 

 
TOTAL 
CHELTUIELI   0 0 0 0 0 0 67.563 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 0 0 0 0 0 0 1.125 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 0 0 0 0 0 0 1.125 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 71 0 0 0 0 0 0 66.438 
TITLUL XII. 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 71.01 0 0 0 0 0 0 66.438 
Capitol: 68.01 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 
Subcapitol: 06 - Asistenta sociala pentru familie si copii 

 
TOTAL 
CHELTUIELI   140.000 155.000 153.946 153.946 153.946 0 148.462 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 140.000 155.000 153.946 153.946 153.946 0 148.462 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



 4 

Titlul VI. Transferuri 
intre unitati ale 
administratiei 
publice 

51 7.000 8.000 7.698 7.698 7.698 0 7.422 

Transferuri curente 51.01 7.000 8.000 7.698 7.698 7.698 0 7422 
TITLUL IX. 
ASISTENTA 
SOCIALA 57 133.000 147.000 146.248 146.248 146.248 0 141.040 
Ajutoare sociale 57.01 133.000 147.000 146.248 146.248 146.248 0 141.040 
Capitol: 68.01 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 
Subcapitol: 08 - Ajutoare la trecerea in rezerva 
TOTAL 
CHELTUIELI   274.000 361.000 361.000 361.000 361.000 0 259.322 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 274.000 361.000 361.000 361.000 361.000 0 259.322 
TITLUL IX. 
ASISTENTA 
SOCIALA 57 274.000 361.000 361.000 361.000 361.000 0 259.322 
Ajutoare sociale 57.01 274.000 361.000 361.000 361.000 361.000 0 259.322 

Capitol: 65.08.50.00 - ALTE CHELTUIELI 
 

TOTAL 
CHELTUIELI   19.000 19.000 18.768 18.768 18.768 0 3.543 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 19.000 19.000 18.768 18.768 18.768 0 3.543 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 19.000 19.000 18.768 18.768 18.768 0 3.543 

Capitol: 65.01.25.00 "CERCETARE" 
 

TOTAL 
CHELTUIELI   25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 752 25.700 
CHELTUIELI 
CURENTE 01 25.700 25.700 25.700 25.700 25.700 752 25.700 
TITLUL I. 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL 10 24.948 24.948 24.948 24.948 24.948 0 24.948 
TITLUL II. BUNURI 
SI SERVICII 20 752 752 752 752 752 752 752 
CHELTUIELI DE 
CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 0 
TITLUL XII. 
ACTIVE 
NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 0 
Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
b) SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII: 
 
b.1. ADMITERE 
 
În prezent, Academia de Poliţie funcţionează în baza H.G. nr. 294/2007 ca 

instituţie publică de învăţământ superior acreditată din reţeaua de învăţământ de stat, 
cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor 
universitare. Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin 
programe de studii universitare de licenţă, de studii universitare de masterat şi de 
studii universitare de doctorat, în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte 
forme de pregătire, perfecţionare şi specializare. 
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Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind 
organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele: 

a) Facultatea de Politie - domeniul fundamental „Ştiinţe juridice”, domeniul 
de studii universitare de licenţă „Drept”, specializările „Drept” şi „Ordine şi 
siguranţă publică”; 

b) Facultatea de Pompieri - domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”, 
domeniul de studii universitare de licenţă “Ingineria instalaţiilor”, specializarea 
„Instalaţii pentru construcţii - Pompieri”; 

c) Facultatea de Arhivistica - domeniul fundamental “Ştiinţe umaniste”, 
domeniul de studii universitare de licenţă “Istorie”, specializarea „Arhivistică”; 

d) Departamentul studii de masterat, doctorat şi pregătire psihopedagogică, 
învăţământ cu frecvenţă redusă cu statut de facultate . 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat în perioada 18.07. – 

01.08.2010 concursul de admitere pentru ocuparea celor 698 locuri cursuri de zi 
aprobate (5 locuri la Facultatea de Poliţie, specializarea penitenciare, şi 5 locuri la 
Facultatea de Pompieri sunt repartizate studenţilor din Republica Moldova în baza 
protocoalelor încheiate), pentru cele trei facultăţi, şi 46 locuri cursuri cu frecvenţă 
redusă aprobate pentru Facultatea de Poliţie, în conformitate cu Ordinul nr. 
3855/17.05.2010 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind 
criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii 
universitare de licenţă pentru anul universitar 2010-2011, Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 665/2008, privind unele activităţi de management 
resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, completat prin 
Ordinul nr. 45/2009 şi Metodologiei proprii de organizare şi desfăşurare a 
examenului de admitere. 

 
1. La Facultatea de Poliţie concursul s-a desfăşurat în perioada 18.07. – 

01.08.2010, pentru cele 633 locuri de la învăţământul de zi înscriindu-se 6796 de 
candidaţi din care s-au prezentat 6267, reprezentând 92 %. 

În urma probelor eliminatorii din cei 6267 au fost respinşi 1451, rămânând 
pentru susţinerea probelor scrise 4816, reprezentând 76,8% din candidaţii prezentaţi, 
concurenţa fiind de 7,6 candidaţi pe loc. 

Pe specializări situaţia se prezintă după cum urmează: 
 
- Poliţie (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 404 locuri (40 locuri 

specializarea Drept, 339 locuri specializarea OSP, 15 locuri specializarea OSP pentru 
tineri de etnie maghiară şi 10 locuri specializarea OSP pentru tineri de etnie rromă) 
pentru care s-au înscris 5132 candidaţi din care s-au prezentat 4753. Din cei 
prezentaţi au fost respinşi medical 30 şi 1110 la probele sportive, rămânând admişi 
pentru probele scrise 3613, rezultând o concurenţă de 9,5 candidaţi pe loc.  

Au fost declaraţi admişi 40 de candidaţi la specializarea „Drept”, care au 
obţinut medii între 9,50 şi 8,90, şi 353 (339 plus 14 locuri rămase neocupate de 
tinerii de etnie maghiară) de candidaţi la specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, 
care au obţinut medii între 8,90 şi 7,60. 
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Trei locuri la specializarea „Drept” au fost ocupate de candidaţi care au 
obţinut în ultimii 2 ani de liceu premii la concursurile internaţionale sau naţionale 
(olimpiade) la una din materiile de concurs, după parcurgerea etapei I – probe 
eliminatorii şi al căror nume se regăsesc în lista editată şi făcută publică de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

15 (cincisprezece) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie maghiară, pentru 
care s-au înscris 47 candidaţi. Dintre aceştia, s-au prezentat 43 şi au promovat 
probele din etapa I – probe eliminatorii 33 candidaţi (1 a fost respins medical şi 9 au 
fost respinşi la probele sportive). A fost ocupat 1 loc, cu media 6,50. Locurile rămase 
neocupate au fost redistribuite. 

10 (zece) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie rromă, pentru care s-au 
înscris 94 candidaţi. Dintre aceştia, s-au prezentat 89 şi au promovat probele din 
etapa I – probe eliminatorii 66 candidaţi (1 a fost respins medical şi 22 au fost 
respinşi la probele sportive). Au fost ocupate toate cele 10 locuri, obţinându-se medii 
între 8,50 şi 5,40.  

 
- Poliţie de frontieră (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 80 locuri (20 

locuri specializarea Drept, 54 locuri specializarea OSP, 4 locuri specializarea OSP 
pentru tineri de etnie maghiară şi 2 locuri specializarea OSP pentru tineri de etnie 
rromă) pentru care s-au înscris 428 candidaţi din care s-au prezentat 404; din cei 
prezentaţi au fost respinşi 7 la vizita medicală şi 80 la probele sportive, rămânând 
admişi pentru probele scrise 317, rezultând o concurenţă de 3,9 candidaţi pe loc; au 
fost declaraţi admişi 20 de candidaţi la specializarea „Drept”, care au obţinut medii 
între 9,10 şi 7,30 şi 59 (54 plus 5 locuri rămase neocupate de tinerii de etnie rromă şi 
maghiară) de candidaţi la specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, care au obţinut 
medii între 7,70 şi 6,30.  

4 (patru) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie maghiară, pentru care s-a 
înscris 1 candidat, declarat respins la probele scrise, locurile fiind redistribuite. 

2 (două) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie rromă, pentru care s-au 
înscris 3 candidaţi. Dintre aceştia 1 a fost respins la probele sportive. A fost ocupat 1 
loc, cu media 6,50. Locul rămas neocupat a fost redistribuit. 

 
- Jandarmi (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 104 locuri (91 locuri 

specializarea OSP, 8 locuri specializarea OSP pentru tineri de etnie maghiară şi 5 
locuri specializarea OSP pentru tineri de etnie rromă) pentru care s-au înscris 974 
candidaţi din care s-au prezentat 852; din cei prezentaţi au fost respinşi 8 candidaţi la 
vizita medicală şi 164 la probele sportive, rămânând admişi pentru probele scrise 
680, rezultând o concurenţă de 6,5 candidaţi pe loc; au fost declaraţi admişi 102 (91 
plus 11 locuri rămase neocupate de tinerii de etnie rromă şi maghiară)  de candidaţi 
care au obţinut medii între 8,20 şi 6,20. 

8 (opt) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie maghiară, pentru care s-au 
înscris 2 candidaţi. Dintre aceştia, 1 a fost respins la probele sportive şi 1 a fost 
declarat respins la probele scrise. Nu a fost ocupat nici un loc, locurile fiind 
redistribuite. 

5 (cinci) locuri au fost alocate pentru tineri de etnie rromă, pentru care s-au 
înscris 12 candidaţi. Dintre aceştia, s-au prezentat 9 şi au promovat probele din etapa 
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I – probe eliminatorii 7 candidaţi (2 au fost respinşi la probele sportive). Au fost 
ocupate 2 locuri, cu medii între 6,30 şi 5,30. Locurile rămase neocupate au fost 
redistribuite. 

 
- Penitenciare (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 45 locuri pentru care s-

au înscris 262 candidaţi din care s-au prezentat 258; din cei prezentaţi au fost respinşi 
medical 1 şi 51 la probele sportive, rămânând admişi pentru probele scrise 206, 
rezultând o concurenţă de 4,5 candidaţi pe loc; au fost declaraţi admişi 45 de 
candidaţi care au obţinut medii între 9,00 şi 6,60. 

 
Tot la Facultatea de Poliţie au fost scoase la concurs 46 locuri la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care s-au înscris 644 de candidaţi din care 
s-au prezentat 521, reprezentând 80,9 %. 

Pe specializări situaţia se prezintă după cum urmează: 
- Poliţie (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 30 locuri pentru care s-au înscris 

507 candidaţi din care s-au prezentat 414; au fost declaraţi admişi 30 candidaţi care 
au obţinut medii între 8,80 şi 7,60.  

- Poliţie de frontieră (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 6 locuri pentru care s-
au înscris 106 candidaţi din care s-au prezentat 78; au fost declaraţi admişi 6 
candidaţi care au obţinut medii între 7,80 şi 7,30.  

- Jandarmi (bărbaţi şi femei) – au fost alocate 10 locuri pentru care s-au 
înscris 31 candidaţi din care s-au prezentat 29; au fost declaraţi admişi 10 candidaţi 
care au obţinut medii între 7,80 şi 5,60. 

 
2. La Facultatea de Pompieri concursul s-a desfăşurat în perioada 18.07. – 

26.07.2010, pentru cele 45 locuri (din care 5 pentru tineri de etnie maghiară şi 1 
pentru tineri de etnie rromă) înscriindu-se 295 de candidaţi din care s-au prezentat 
231. 

În urma probelor eliminatorii din cei 231 unul nu s-a prezentat la vizita 
medicală şi 50 candidaţi au fost respinşi la probele sportive, rămânând pentru 
susţinerea probelor scrise 180, concurenţa fiind de 4 candidaţi pe loc. 

Au fost declaraţi admişi 44 (39 plus 5 locuri rămase neocupate de tinerii de 
etnie rromă şi maghiară) de candidaţi care au obţinut medii între 9,00 şi 7,50. 

Locurile pentru tinerii de etnie maghiară au fost redistribuite, neprezentându-
se nici un candidat de această etnie, iar locul pentru tineri de etnie rromă a fost 
ocupat de un tânăr de această etnie, care a obţinut media 7,50. 

 
3. La Facultatea de Arhivistică examenul s-a desfăşurat în perioada 12.07. – 

01.08.2010, pentru cele 20 locuri înscriindu-se 71 de candidaţi. 
La examinarea medicală a fost respins un candidat, iar la examinarea 

psihologică nu s-a prezentat un candidat, ceilalţi au fost declaraţi „Apt”, rămânând 
69 pentru susţinerea probelor scrise, prezentându-se la acestea doar 65 de candidaţi, 
concurenţa fiind de 3,25 candidaţi pe loc. 

Au fost declaraţi admişi 20 de candidaţi care au obţinut medii între 9,70 şi 
7,60. 
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La sfârşitul concursului de admitere, 81 candidaţi de la Facultatea de Poliţie, 
1 candidat de la Facultatea de Pompieri şi 1 candidat de la Facultatea de Arhivistică 
au depus contestaţii la probele scrise, iar în urma analizării fiecărei solicitări în parte, 
comisiile de soluţionare a contestaţiilor au hotărât respingerea contestaţiilor 
formulate ca fiind neîntemeiate. 

 
b.2. LICENŢA 
 
În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, modificată, 

completată şi republicată, cu O.M.Ed.C.T. nr. 295/05.02.2007 privind cadrul general 
de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior şi 
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a 
studiilor, în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” s-a organizat şi desfăşurat 
examen de licenţă în cele trei facultăţi componente. 

 
1. La Facultatea de Poliţie examenul de licenţă s-a desfăşurat în următoarele 

etape: 
- elaborarea metodologiei de licenţă pentru cele două serii; 
- organizarea examenului de licenţă; 
- verificarea proiectelor şi întocmirea referatelor de către coordonatorii de 

lucrări; 
- înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă; 
- susţinerea testului de competenţă lingvistică; 
- desfăşurarea probelor scrise; 
- susţinerea lucrării de licenţă; 
- stabilirea rezultatelor finale şi clasificarea absolvenţilor. 
 
 Pentru seria  2007-2010  examenul de finalizarea a studiilor s-a desfăşurat 

în perioada 28.06.2010-01.07.2010. Din totalul de 485 de absolvenţi s-au înscris 484  
(1 absolvent neînscris fiind îndepărtat din academie  pe motive disciplinare) şi au 
promovat 484.  Examenul de licenţă  a constat în două probe: 

 
Proba I – Proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate  

prin rezolvarea unui chestionar/grilă de 100 de întrebări, selectate din tematica  
propusă. Absolvenţii au avut la dispoziţie 4 ore pentru rezolvarea testului grilă.  

Nu au fost depuse contestaţii. 
 
Proba a II-a Susţinerea lucrării de licenţă 
Propunerile catedrelor privind temele pentru lucrarea de licenţă au fost 

afişate la începutul anului de învăţământ, studenţii având posibilitatea să opteze 
pentru  una dintre ele. 

Cei 484 de absolvenţi au  fost declaraţi admişi în urma susţinerii lucrărilor de 
licenţă. 

În urma rezultatelor finale cea mai mare medie generală de licenţă a fost  
9,82 (media şefului de promoţie), iar cea mai mică medie a fost  6,15. 
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Pentru seria  2006-2010  examenul de finalizarea a studiilor s-a desfăşurat 
în perioada 02.07-07.07.2010. Din totalul de 352 de absolvenţi s-au înscris 352   şi 
au promovat 352.  Examenul de licenţă  a constat în două probe: 

 
Proba I – Proba de  evaluare a cunoştinţelor prin lucrări scrise la Instituţii de 

drept civil şi procedură civilă şi Instituţii de drept penal şi procedură penală. 
Absolvenţii au avut la dispoziţie 4 ore pentru redactarea lucrărilor. 
Au fost depuse 146 contestaţii la Instituţii de drept civil şi procedură civilă  

din care au fost admise 87 şi 146 contestaţii la Instituţii de drept penal şi procedură 
penală din care au fost admise 103. 

 
Proba a II-a Susţinerea lucrării de licenţă 
Propunerile catedrelor privind temele pentru lucrarea de licenţă au fost 

afişate la începutul anului de învăţământ, studenţii având posibilitatea să opteze 
pentru  una dintre ele. 

Cei 352 de absolvenţi au  fost declaraţi admişi în urma susţinerii lucrărilor de 
licenţă. 

În urma rezultatelor finale cea mai mare medie generală de licenţă a fost  
9,91(media şefului de promoţie), iar cea mai mică medie a fost  7.53. 

 
2. La Facultatea de Pompieri s-a organizat şi desfăşurat, în perioada 05-

08.07.2010, examenul de diplomă pentru studenţii seriei 2006-2010, învăţământ curs 
de zi. 

În luna mai 2010, examenul de licenţă s-a desfăşurat în următoarele etape: 
- organizarea examenului de licenţă; 
- verificarea proiectelor de diplomă şi întocmirea referatelor; 
- desfăşurarea examenului de diplomă; 
- susţinerea proiectului de diplomă; 
- stabilirea rezultatelor finale ale examenului de licenţă şi clasificarea 

absolvenţilor; 
- dispoziţii finale; 
- anexă la metodologia ce conţine programarea probelor şi componenţa 

comisiei de organizare şi coordonare, comisiei de elaborare  a subiectelor şi 
corectură, tematica şi bibliografia recomandată şi a comisiei pentru susţinerea 
proiectului de diplomă. 

 
Examenul de licenţă a constat în : 
a) Proba I – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate : 
Studenţii, pe bază de raport scris, au optat pentru una din cele trei ramuri 

fundamentale şi specialitate :  
- Bazele hidraulicii, Inginerie sanitară sau Instalaţii de ventilare şi 

climatizare şi Ingineria securităţii la incendiu; 
- Bazele termotehnicii, Aparate termice sau Instalaţii de încălzire şi 

Ingineria securităţii la incendiu; 



 10 

- Bazele electrotehnicii, Instalaţii electrice sau Maşini electrice şi 
Ingineria securităţii la incendiu. 

Această probă s-a desfăşurat în ziua de 05.07.2010, începând cu ora 09,00.  
Absolvenţii au avut acces la orice sursă de material bibliografic considerat 

necesar, testul scris la disciplinele fundamentale şi de specialitate constând în 
rezolvarea problemelor şi a situaţiilor de caz. 

Bibliografia  completă pentru proba scrisă a fost adusă la cunoştinţa 
studenţilor prin afişare încă din luna noiembrie 2009. 

S-au prezentat toţi 26 de studenţi absolvenţi, promoţia 2006-2010, 
promovând în totalitate, iar media probei scrise pentru absolvenţii din această serie a 
fost 9,39 (nouă 39%). 

 
b) Susţinerea proiectului de diplomă 
Propunerile de teme pentru proiectul de diplomă au fost afişate încă din luna 

noiembrie 2009, studenţii având posibilitatea să opteze pentru o anumită temă. 
Mediile proiectelor de diplomă au fost cuprinse între  9,00 şi 10,00 
Cei 26 absolvenţi după susţinerea proiectului de diplomă, au fost declaraţi de 

către comisia pentru examenul de diplomă „ingineri”, mediile finale ale examenului 
de diplomă fiind cuprinse între 9,90 şi 9,10. 

Media examenului de diplomă pentru promoţia 2010 a fost  9,47.     
 
3. La Facultatea de Arhivistică examenul de licenţă pentru seriile 2007 – 

2010 s-a organizat şi desfăşurat în perioada 28 – 02.07.2010, respectându-se 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor 
în anul universitar 2009 – 2010. 

Examenul de licenţă a constat în: 
Proba I – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 
Studenţii, în scris, au optat pentru susţinerea probei scrise la istorie, Istoria 

modernă a românilor. 
În urma susţinerii acestei probe, a fost înaintată şi rezolvată o contestaţie 
Absolvenţii au avut la dispoziţie tematica şi bibliografia aferentă, adusă la 

cunoştinţă din semestrul I al anului universitar 2009-2010. 
La proba 1 s-au înscris 24 absolvenţi, din numărul total de 25, câţi are seria 

2007-2010, fiind declaraţi toţi promovaţi. Studenta Cârlan Brânduşa nu a îndeplinit 
condiţiile de participare la examenul de licenţă, întrucât nu are situaţia la învăţătură 
încheiată pe semestrul acestui an universitar (studenta a beneficiat de o bursă 
Erasmus la Institutul de Arhivistică din cadrul Universităţii „Nicolaus Coperinicus”, 
Torun, Polonia). 

Cea mai mare medie la examenul de licenţă a fost 9,66, iar cea mai mică 
medie a fost 7,71. 

La proba a II-a au fost, de asemenea, declaraţi promovaţi toţi absolvenţii din 
cele două serii. 

Menţionăm faptul că pe timpul organizării şi desfăşurării examenului de 
admitere şi a examenului de licenţă, nu s-au înregistrat evenimente deosebite. 
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b.3. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 
În luna februarie 2010 s-a organizat examenul de disertaţie pentru cursanţii 

Seriei 2008/2010 din cadrul celor 14 programe de studii universitare de masterat 
organizate. 

 Din totalul de 766 cursanţi: 
- 30 au fost declaraţi nepromovaţi – şi ulterior exmatriculaţi; 
-   7 s-au retras din cadrul programelor de studii universitare de masterat  
- 10 au fost absenţi la examenul de susţinere a disertaţiei. 
În perioada 01 – 27.02.2010 s-a desfăşurat modulul I de studii pentru cei 925 

de masteranzi ai Seriei 2009/2010 din cadrul a 16 programe de studii universitare de 
masterat. 

În luna martie 2010 s-a organizat examen de admitere la studiile universitare 
de masterat pentru absolvenţii academiei -  promoţia noiembrie 2009 - , fiind 
declaraţi admişi un număr de 122 de studenţi la 11 programe de studii universitare – 
toţi în regim cu taxă. 

În perioada 21.06 – 17.07.2010 s-a desfăşurat modulul II de studii pentru cei 
925 de masteranzi ai Seriei 2009/2010 şi modulul I pentru cei 122 de masteranzi ai 
Seriei 2010/2011 martie, din cadrul celor 16 programe de studii universitare de 
masterat organizate. 

În luna iulie 2010 s-a organizat a doua sesiune a examenului de disertaţie 
pentru absolvenţii Seriei 2008/2010, un număr de 6 masteranzi susţinând şi 
promovând examenul.  

În luna septembrie 2010 s-au organizat concursuri de admitere la studiile 
universitare de masterat fiind declaraţi admişi un număr de 1111 masteranzi în cadrul 
a 19 programe de studii, repartizaţi astfel: 

a. Facultatea de Poliţie -  16 programe de studii = 1027 masteranzi 
(298 la buget + 729 cu taxă) 

b. Facultatea de Pompieri – 2 programe de studii = 64 masteranzi (19 
la buget + 45 cu taxă) 

c. Facultatea de Arhivistică – 1 program de studii = 20 masteranzi (1 la 
buget + 19 cu taxă) 

În perioada 04.10 – 18.12.2010 s-a desfăşurat modulul III de studii pentru cei 
925 de masteranzi ai Seriei 2009/2010 şi modulul II pentru cei 122 de masteranzi ai 
Seriei 2010/2011 martie, din cadrul a 16 programe de studii universitare, precum şi 
modulul I al programului de studii  ,,Managementul activităţilor penitenciare” al 
Seriei 2010/2012. 

În data de 25 noiembrie 2010 s-a derulat activitatea de evaluare A.R.A.C.I.S. 
pentru 3 programe de studii universitare de masterat, în urma solicitărilor 
conducătorilor de program privind schimbarea denumirii şi a numărului de credite, 
acestea fiind: 

- Managementul investigării fraudelor; 
- Managementul activităţilor informative; 
- Managementul operaţional la frontiera externă Schengen. 
În acest scop au fost îndeplinite standardele de acreditare A.R.A.C.I.S. pentru 

programele supuse atenţiei şi întocmită documentaţia prevăzută în Fişa vizitei 
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evaluatorilor, constând în: centralizatorul datelor privind cercetarea ştiinţifică 
desfăşurată în universitate, detalierea indicatorilor privind spaţiile de învăţământ, 
situaţia gradului de ocupare cu personal didactic pentru anul universitar, repartiţia 
numărului de studenţi pe programe de studii şi statul de funcţii de personal didactic 
implicat. 

 
b.4. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  
 
Studiile universitare de doctorat s-au organizat şi desfăşurat conform 

procedurilor de admitere şi absolvire stabilite şi aprobate la nivelul academiei şi pe 
baza contractelor încheiate între doctoranzi şi academie. 

În prezent sunt confirmaţi sau reconfirmaţi un număr de 18 conducători de 
doctorat (8 în domeniul de doctorat „Drept” şi 10 în domeniul de doctorat „Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională”). 

La începutul anului universitar 2010-2011 au fost promovaţi la examenul de 
admitere în doctoratură 108 de doctoranzi, dintre care: 

- 40 doctoranzi în domeniul Drept şi 
- 68 doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională 
De la începutul anului universitar în curs s-au susţinut 56 teze de doctorat, 

dintre care: 
- 21 teze în domeniul Drept, iar 
- 35 teze în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională. 
Din 4 ianuarie a început pregătirea seriei noi în vederea susţinerii primelor 

examene din ianuarie 2011. 
De la 1 octombrie 2010 în evidenţă sunt înscrişi 283 doctoranzi, dintre care: 
- 110 în domeniul Drept şi 
- 173 în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională 
 
c) SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI  
 

Situaţia  funcţiilor didactice din Academia de Poliţie “ Alexandru Ioan Cuza” 
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  FACULTATEA DE POLIŢIE 
  35 39 53 30 5 20 28 40 25 3 15 11 13 5 2 15 8 12 4 0 
Total 162 116 46 39 
  FACULTATEA  DE  POMPIERI 
  4 4 8 4 0 2 4 6 4 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 
Total 20 16 4 3 
  FACULTATEA  DE  ARHIVISTICA 
  6 3 8 1 0 3 2 7 0 0 3 1 1 1 0 3 1 1 0 0 
Total 18 12 6 5 
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  DEPARTAMENTUL STUDII DE MASTERAT, DOCTORAT ŞI PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ 
  2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Total 2 1 1 1 
  COLEGIUL NAŢIONAL DE AFACERI INTERNE 
  7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 4 1 1 0 0 3 1 0 0 0 
Total 9 3 6 4 
Total 
Acad. 54 47 70 35 5 29 34 53 29 3 25 13 17 6 2 24 10 14 4 0 

Total 211 148 63 52 

 
 

Situaţia ocupării posturilor, pe categorii de personal 
 Prevăzut Ocupat Vacant 
Personal didactic 211 148 63 
Personal didactic auxiliar 82 80 2 
Personal administrativ 241 234 7 
TOTAL 534 462 72 

 
 

d) REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
 
1. Consideraţii generale 
În anul 2010 au fost realizate o serie de activităţi având ca obiectiv 

dinamizarea activităţii de cercetare în cadrul Academiei de Poliţie, precum şi de 
creştere a vizibilităţii instituţiei în mediul de cercetare universitar după cum urmează:  

- constituirea unui Birou Erasmus în cadrul Academiei şi derularea de 
mobilităţi de studenţi din cadrul Facultăţii de Arhivistică (2 studenţi);  

- organizarea în perioada 13-14 mai 2010 a Sesiunii ştiinţifice internaţionale 
cu titlul „Internal Affairs and Justice in the Process of the European Integration and 
Globalization”, ediţia a III-a; la finalul sesiunii fiind elaborate două volume 
însumând aproximativ 1600 de pagini cu articolele şi lucrările de specialitate 
prezentate;  

- participarea la Conferinţa de prezentare a platformei de evaluare a activităţii 
de cercetare ştiinţifică din cadrul proiectelor strategice privind învăţământul superior 
organizată de CNCSIS şi UEFISCSU în data de 12 februarie 2010;  

- participarea la Activitatea nr.  IV.3. „Formarea de evaluatori externi”, 
Training-ul nr. 5, în perioada 11 - 13 martie 2010, derulată în cadrul proiectului 
„Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. 
Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional”, 
Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1;  
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- realizarea de activităţi de instruire a cadrelor didactice cu privire la 
accesarea de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (08.03.2010 – 9 
participanţi; 19.04.2010 – 17 participanţi); 

- informarea cadrelor didactice cu privire la liniile de finanţare active;  
- scrierea de cereri de finanţare a unor proiecte din fonduri nerambursabile.  
 
2. Proiecte de cercetare derulate/în curs de implementare în cadrul Centrului 

pentru cercetare ştiinţifică şi programe comunitare 
 
 A. Denumirea proiectului: „Dezvoltarea activităţii de cercetare şi a 

infrastructurii Centrului pentru cercetare ştiinţifică şi programe europene din cadrul 
Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”/CCPEAP (POS CCE, Axa prioritară 2: 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare, Operaţiunea:  
2.2.4. Întărirea capacităţii administrative) 

Durata proiectului: 28.07.2010 - 28.01.2011  
Principalele activităţi ale proiectului:  
- Activitatea 1 - Imagine şi promovare instituţională  
- Activitatea 2 - Achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de 

inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei (echipamente IT, programe de 
administrare, alte echipamente de gestionare a informaţiei)  

- Activitatea 3 - Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul 
- Activitatea 4 – Auditul proiectului  
- Activitatea 5 - Management de proiect (lunile 1 la 6).  
 
Valoarea totală a proiectului: 385.808 lei  
 
B. Denumirea Proiectului: Grant pentru realizarea activităţilor de mobilităţi 

în cadrul programului ERASMUS (PROGRAMUL SECTORIAL ERASMUS 
ACŢIUNEA MOBILITĂŢI în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii 
– LLP)  

Durata proiectului: 1 iulie 2010 – 30 septembrie 2011 
 
Principalele activităţi ale proiectului:  
- mobilităţi studenţi – studii (SMS);  
- mobilităţi personal didactic şi/sau personal nedidactic – formare (STA);  
- organizarea mobilităţilor (OM).  
  
Valoarea totală a proiectului: 4.782 euro  
 
C. Denumirea Proiectului: „Combaterea migraţiei ilegale, dreptul la azil şi 

drepturile omului” (Finanţator: ÎNALTUL COMISARIAT ONU PENTRU 
REFUGIAŢI – Reprezentanţa din România)  

 
Durata proiectului: 14.07.2010 - 14.05.2011  
 
Principalele activităţi ale proiectului:  
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- Încheierea unui memorandum de înţelegere cu Reprezentanţa în România a 
UNHCR;  

- Organizarea în Academia de Poliţie a „Zilei forţelor ONU de menţinere a 
păcii”;  

- Publicarea monografiei „Migraţia şi azilul – factori de risc la adresa 
securităţii naţionale”;  

- Organizarea Şcolii de vară cu tema „Combaterea migraţiei ilegale, dreptul 
la azil şi drepturile omului”;  

- Elaborarea şi publicarea unui Tratat de Dreptul refugiaţilor şi Drept 
internaţional umanitar;  

- Introducerea unui modul de dreptul refugiaţilor în cadrul cursului de drept 
internaţional umanitar.   

 
Valoarea totală a proiectului: 44.000 lei  
 
D. Denumirea Proiectului: „Grant de cercetare privind Cultura 

organizatorică şi integritatea poliţiei în România” (Finanţator: Departamentului de 
Administrare a Justiţiei, Universitatea din Louisville, SUA) 

 
Principalele activităţi ale proiectului:  
- elaborarea unui studiu privind cultura organizatorică şi integritatea 

poliţiei în România;  
- schimbul lucrări ştiinţifice, lucrări de cercetare şi de publicaţii editoriale. 
- schimbul de experienţă la nivel de cercetători ştiinţifici, cadre didactice, 

specialişti în domeniul activităţii de asigurare a ordinii de drept şi studenţi. 
- întâlniri formale între conducerile Părţilor. 
- organizarea de simpozioane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde 

bilaterale şi multilaterale. 
- iniţierea de granturi de cercetare ştiinţifică în domenii de interes comun. 
- participarea doamnei Dr. Viviana Andreescu, în calitate de membru în 

cadrul consiliului ştiinţific al Revistei de Studii şi Cercetări Juridice „Pro Patria 
Lex”. 

Valoarea totală a proiectului: 4900 USD 
 
 

Numărul de lucrări de cercetare publicate în anul 2010 
 

Domeniul Internaţional În România 
Justiţie/Drept 11 344 
Ingineria instalaţiilor 10 66 
Istorie 8 42 
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e) SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN 
CADRUL ACADEMIEI  

 
Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” dispune de structuri, politici, 

strategii, comisii de calitate şi procedee concrete pentru managementul şi asigurarea 
calităţii activităţilor de predare, învăţare şi cercetare în scopul dezvoltării unei 
structuri proprii a calităţii. 

Academia de Poliţie are un manual propriu de Management al calităţii şi un 
Regulament privind evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei în Academia de Poliţie. 

Anii anteriori au confirmat capacitatea managerială de a pune in aplicare 
măsuri complexe menite sa asigure funcţionarea Academiei la standarde ridicate, a 
tuturor structurilor şi componentelor sale, ca instituţie integrată mediului universitar 
naţional. 

 
Cea mai buna dovadă în acest sens este obţinerea calificativului „GRAD DE 

ÎNCREDERE RIDICAT” din partea ARACIS,  în urma evaluării instituţionale care a 
avut loc în anul 2009.    

De asemenea, pentru a realiza o evaluare pertinentă a sistemului de 
management pe care Academia îl implementează, la finele anului 2009 şi anului 
2010, s-a reuşit în urma unei evaluări externe din partea unui Organism de certificare 
(SIMTEX-OC) dovada bunei activităţi desfăşurate, prin certificarea sistemului de 
management al calităţii, conform Standardului ISO 9001:2008. 

Academia de Poliţie are o organigramă şi un sistem de conducere universitară 
coerent, integrat şi transparent care se bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, 
adaptată misiunii şi obiectivelor stabilite prin Carta universitară şi prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 
Analiza asupra calităţii managementului pe anul universitar în curs se face în 

baza PLANULUI  DE CONTROL  INTERN al compartimentelor funcţionale din 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

Acesta este finalizat anual printr-un RAPORT DE ANALIZĂ ASUPRA 
MANAGEMENTULUI PE ANUL UNIVERSITAR, în care sunt făcute precizări 
privind constatările generale făcute cu ocazia controalelor interne / auditurilor interne 
şi recomandările pentru structurile supuse verificării cu stabilirea concretă  a 
sarcinilor şi a termenelor. 

 
Stabilirea priorităţilor şi a direcţiilor principale de acţiune în scopul realizării 

unei management şi a unor activităţi de evaluare şi control eficiente, la nivelul 
tuturor structurilor funcţionale ale ACADEMIEI, s-a realizat prin : 

a) Proiectarea şi întocmirea unui Program de dezvoltare a sistemului de 
control intern, precum şi a unui „Plan propriu de dezvoltare a sistemului de control 
intern”, care să transpună în practică obligaţiile care îi revin pe această linie de lucru. 

b) Elaborarea „Declaraţiei de Politică în Domeniul Calităţii” de către 
Rectorul ACADEMIEI şi postarea ei pe site-ul Academiei 

c) identificarea direcţiilor principale de acţiune 
d) stabilirea priorităţilor pentru activitatea de control 
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e) publicarea documentelor pe site-ul Academiei, la secţiunea Managementul 
calităţii. 

 
f) SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII 

ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
 
În anul 2010 Comisiei de etică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” nu i-a fost adusă la cunoştinţă nicio situaţie a încălcării normelor de etică 
universitară şi a eticii activităţilor de cercetare. 

 
g) SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE – se regăseşte împreună cu 

situaţia personalului instituţiei la punctul „c)” al prezentului raport. 
 
h) SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 

DIN PROMOŢIILE PRECENDENTE 
 
Potrivit actelor normative incidente domeniului, studenţii Academiei de 

Poliţie (cei de la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Pompieri) sunt repartizaţi, la 
finalizarea studiilor în structurile operative ale Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în funcţie de nevoile beneficiarilor şi opţiunile absolvenţilor, în domeniul 
pentru care au fost pregătiţi. 

Excepţie fac doar absolvenţii Facultăţii de Arhivistică, care ocupă posturi în 
sistemul Arhivelor Naţionale prin concurs, în funcţie de nevoile beneficiarului. 

 
i) COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ 
 
În acest domeniu s-a continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi s-a 

reextins arealul acestora cu: Universitatea din Varşovia - Institutul de Ştiinţe Politice 
din Polonia, Institutul Naţional de Înalte Studii de Securitate şi Justiţie din Franţa, 
agenţia FRONTEX, Colegiul de poliţie din Norvegia (reactualizat), Facultatea de 
Securitate din Skopje – Macedonia, Societatea de Drept din China, Şcoala Naţională 
Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Lyon – Franţa, Academia Internaţională de 
Poliţie (ILEA), Şcoala Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Polonia, Şcoala de 
Arhivistică de la Marburg, Şcoala Naţională Supremă de Ofiţeri de Pompieri din 
Franţa, Universitatea din Munster (Germania), Academia de Securitate din Viena, 
Universitatea Naţională de Apărare din Budapesta, Academia di Roma şi 
Universitatea Tor Vergato din Italia, Şcoala Naţională de Ofiţeri de Poliţie din 
Cannes-Ecluse (Franţa), Centrul de Studii Teoretic al Academiei de Ştiinţe al 
Republicii Cehe, Institutul juridic din Sankt Petersburg, Academia de Poliţie din 
Simferopol – Ucraina, Academia de poliţie din Finlanda, Academia „Ştefan cel 
Mare” din Rep. Moldova. 

Urmare a protocolului încheiat între Colegiul Universitar de Poliţie din 
Norvegia şi Academia de Poliţie anul acesta, 2 studenţi ai instituţiei partenere au 
participat în perioada 03.05-21.05.2010 la un stagiu de practică, având ca scop 
schimbul de experienţă şi cunoaşterea prin comparaţie a celor două sisteme de 
învăţământ poliţieneşti. Acest lucru a avut loc atât prin încadrarea în programul 
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cotidian de pregătire a studenţilor români din cadrul Academiei de Poliţie „Al.I. 
Cuza”, cât şi prin activităţi specifice în munca operativă, în afara programului 
universitar. Prin rezultatele foarte bune ale acestei misiuni, s-a hotărât ca în anul 
2011 să se realizeze în continuare schimburi de studenţi şi cadre, atât în ţară cât şi în 
Norvegia, prin majorarea numărului de participanţi faţă de anul 2010.   

A continuat colaborarea Academiei noastre cu CEPOL, unde cadrele 
didactice au participat la cursuri organizate în Austria, Germania, Grecia, Marea 
Britanie, Polonia, Ungaria, Portugalia, Italia. 

 
 
 

ÎMPUTERNICIT 
RECTORUL ACADEMIEI 

 
Comisar şef de poliţie     

Dr. Ioan Liviu TĂUT 
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