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ANUNŢ 
 

 

 ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titlul: 

„Dezvoltarea capacității de reacție a structurilor de ordine și siguranță publică în cazul 

actelor teroriste prin utilizarea CBRN”, cod contract: HOME/2012/ISEC/AG/4000004426, 

număr ABAC: 30-CE-0613101/00-89, finanţat de Comisia Europeană prin Programul 

„PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME” (Prevenirea și lupta împotriva 

infracționalității). 

  În vederea implementării cu succes a Activității nr. 4.5 „Derularea cursului de 

pregătire profesională”, în zilele de 24 respectiv 25 noiembrie 2015 vă avea loc evaluarea 

finală de certificare a competențelor dobândite în cadrul cursului postuniversitar 

„Prevenirea și limitarea efectelor teroriste în care se utilizează substanțe CBRNE”. 

Pentru buna desfășurare a acestei evaluări a fost stabilit următorul grafic: 
 

23.11.2015 – data limită de predare a livrabilelor elaborate în cadrul modulului de 
practică și susținerea restanțelor la cele 6 (șase) discipline predate în cadrul cursului.  

 

 24.11.2015 – evaluarea cursanților de către următoarele comisii: 
 

COMISIA 1 formată din: 
 

 1.  Comisar-șef de poliţie dr. VASILE SERIGIU ADRIAN, 
 2.  Subcomisar de poliţie dr. COJANU COSMIN, 
 3. Maior dr. CĂPĂȚÎNĂ SORIN STELIAN, 
 4.  Colonel dr. NEACȘA FLORIN  
 

la disciplinele: 
 

1) Cooperarea structurilor de ordine și siguranță publică la nivel național și european,  
2) Modalităţi de acțiune în cazul atacurilor cu agenți biologici, 
3) Riscul chimic și amenințările teroriste.  
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COMISIA 2 formată din: 
 

1. Colonel dr. PEȚA CEZAR, 
2. Lt.-col. dr. DOGARU ȘTEFAN, 

 3.  Colonel dr. PROFIRESCU CRISTIAN, 
 4. Comisar-șef de poliție dr. DUMITRESCU COSTEL 
 

la disciplinele: 
 

1) Terorism și neoterorism, 
2) Prevenirea și limitarea efectelor actelor teroriste cu utilizarea de explozivi, 
3) Gestionarea riscurilor radiologice și nucleare în eventualitatea atacurilor teroriste.  

 

25.11.2015 – evaluarea cursanților care din motive obiective nu au putut participa.  
 

Cursanții vor fi prezenți la această activitate ținând cont de disciplina/disciplinele la 
care și-au ales tema finală. Susținerea temelor se va face începând cu ora 16.00 pentru 
fiecare zi de evaluare, în fața comisiei, fiind obligatorie prezența celor 5 membrii ai 
grupului constituit. Materialele elaborate vor fi predate atât în format letric cât și pe suport 
electronic, de tip CD.  

Nu vor putea susține examenul de certificare a competențelor cursanții care nu au 
încheiată situația la disciplinele dezvoltate în cadrul cursului și care nu au predat 
livrabilele elaborate în stagiul de practică.    

 
            

                                      ȘEF SERVICIU EVIDENȚĂ CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 
                                             APLICARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE  
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