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Ziua de 13 februarie 2020 a reprezentat pentru noi, cadrele didactice și studenții Academiei de 

Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” un moment de reflecție asupra tuturor evenimentelor majore 

desfășurate de instituția noastră, și anume Evaluarea anuală a activităților Academiei de Poliție 

”Alexandru Ioan Cuza” pe anul 2019. 

Cu acest prilej, am avut onoarea să-i avem alături de noi pe domnul Norocel Pompiliu STROE 

- Secretar de Stat al MAI pentru relația cu parlamentul și relații internaționale, domnul dr. Raed 

ARAFAT - Secretar de Stat al MAI, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, domnul Dan 

STAN -Subsecretar de Stat al MAI, domnul comisar șef de poliție Geani Cătălin NICA - Secretar 

General Adjunct, domnul comisar șef de poliție conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ - Director General 

Adjunct al Direcției Generale Management Resurse Umane, domnul prof.univ.dr. Anton HADĂR - 

Președintele Federației Naționale Sindicale ALMA MATER, precum și reprezentanți ai armelor 

Ministerului Afacerilor Interne, cadre și studenti ai Academiei de Politie. 

Din perspectiva anului 2020, Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” își propune mai 

multe obiective:  

 consolidarea parteneriatului dintre Academia de Poliție și instituțiile de învățământ superior din 

sistemul militar și civil, din țară și din străinătate; 

 derularea proiectelor de dezvoltare instituțională cu scopul extinderii parteneriatelor academice 

și integrarea studenților în mediul academic; 

 realizarea lucrărilor de reabilitare și îmbunătățire a condițiilor de învățare și cazare a studenților 

în vederea alinierii acestora la standarde recunoscute internațional; 

 perfecționarea continuă a programelor de studii, a fișelor de disciplină, a metodologiei 

didactice, precum și organizarea activității de profesionalizare didactică și de formare continuă 

în specializările din structura academiei; 

 implicarea academiei în comunitate, prin acțiuni de responsabilitate socială; 



 finalizarea demersurilor specifice măsurilor necesare îndeplinirii standardelor și indicatorilor de 

calitate în vederea menținerii calificativului deținut de academie în contextul viitoarei vizite de 

evaluare externă a instituției de către Aracis. 

Distinșii noștri invitați au avut plăcerea, după prezentrarea în plen a Raportului de evaluare, să 

intervină și să puncteze anumite aspecte relevante comunității noastre universitare, sens în care ne-au 

asigurat de întreaga lor disponibilitate și sprijin.   
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