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 La data de 10 Decembrie 2020 o delegație a Ministerului Afacerilor Interne din 

Moldova formată din domnul Secretarul General de Stat Ianuș Erhan și cadre reprezentative 

din conducerea Academiei „Ștefan cel Mare”, au realizat o vizită de lucru în cadrul proiectului 

Twinning al Uniunii Europene ”Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului poliției din 

RM”, lansat la 20 iulie 2018. 

 

 Obiectivul general al acestui Proiect este de a sprijini Guvernul Republicii Moldova în 

asigurarea statutului de drept, îmbunătățirea ordinii și securități publice și protejarea drepturilor 

omului prin dezvoltarea unui sistem polițienesc accesibil, responsabil, eficient, transparent și 

profesional. În special, proiectul vizează modernizarea și consolidarea formării inițiale și 

continue a sistemului poliției, în conformitate cu standardele și cele mai bune pratici ale U.E și 

cele internaționale. 



 În acest sens, delegația instituției noastre condusă de către domnul chestor de poliție, 

conf.univ.dr. Cătălin ANDRUȘ, rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a 

prezentat invitaților străini aspecte din experiența profesională și practică polițienească, precum 

și exemple din modul de organizare și desfășurare a activităților în cadrul instituției noastre și 

a răspuns cu profesionalism și implicare la toate întrebările adresate. 

  

 

  

 Spre finalul întâlnirii am avut cu toții deosebita plăcere de a-l avea alături de noi pe 

domnul comisar șef Mihai TĂRTĂREANU, președintele Asociației Internaționale a 

Polițiștilor, care a transmis colegilor din Republica Moldova un mesaj din partea IPA Secția 

Română. 

 

 



 Vizita s-a încheiat cu o fotografie de grup, iar la finalul acesteia reprezentanții ambelor 

delegații și-au exprimat dorința de extindere a cooperării dintre Academia de Poliție Alexandru 

Ioan Cuza și instituția omolog din Moldova – Academia Ștefan cel Mare.  
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