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Ziua de 16 februarie 2021 a reprezentat pentru noi, cadrele didactice și studenții Academiei de
Poliție 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 2020.

Cu acest prilej, am avut onoarea să-l avem alături de noi, ca și reprezentant al conducerii
Ministerului Afacerilor Interne, pe domnul comisar șef de poliție Geani Cătălin NICA -Secretar
General Adjunct, precum și reprezentanti ai armelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și
reprezentanți ai Ministerului Justiției.

Chiar dacă anul trecut a reprezentat pentru noi, cadrele didactice și studenții Academiei de
Poliție o provocare în ceea ce privește activitățile specifice de învățământ și nu numai, doar împreună
am reușit să străbatem cu succes toate dificultățile create de pandemia cu noul virus SARS-CoV2.
În ciuda acestor limitari, ne-am bucurat totuși, să-i avem alături de noi pe distinșii noștri invitați
ce-au fost prezenți atât în Amfiteatrul 1 cât și în mediul online.
O surpriză deosebit de plăcută și onorantă a fost și intervenția domnului Dirk DUBOIS,
directorul Colegiului European de Securitate și Apărare, structură ce organizează cursuri de cea mai
înaltă formă de pregătire la nivelul Uniunii Europene în domeniul politicilor europene de securitate și
apărare.

De menționat este faptul că Academia de Poliție este partener direct prin Colegiul Național de
Afaceri Interne cu instituția Colegiului European de Securitate și Apărare încă din anul 2012.

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.
Totodată, aceștia ne-au asigurat de întreaga lor disponibilitate și sprijin.
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