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ANUNŢ 

 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titlul: „Servicii 

interactive cu operare în timp real pentru asigurarea siguranței publice în zone urbane 
aglomerate”, cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-17-91, în cadrul Programului Parteneriate 
2013, tipul de proiecte: Colaborative de Cercetare Aplicativă, finanţat de la bugetul de stat 
prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și 
Inovării, dezvoltat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca. 

În cadrul acestui proiect, organizăm selecţia unui expert: 
- 1 poziție vacantă – membru în echipa de implementare a proiectului; 

din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” (Partenerul P2 din proiect), în 
vederea participării la realizarea scopului și obiectivelor propuse în  implementarea 
proiectului sus menționat. Activitățile și responsabilitățile din proiect, pentru expertul 
selecționat, vor fi stabilite ulterior procesului de selecție, prin grija Responsabilului de 
proiect, conform Cererii de Finanțare și a Contractului încheiat în acest sens. 

 

Doritorii se vor adresa Responsabilului de proiect, dl. comisar șef de poliție, prof. 
univ. dr. ing. CAVAROPOL Dan Victor,  prin e-mail la adresa 
dan.cavaropol@academiadepolitie.ro, sau la int. 17145 şi vor prezenta până la data de 
10.02.2015, ora 15.00, următoarele documente: 

 CV –ul în format Europass, din care să reiasă nivelul de pregătire în 
domeniul ingineriei electrice si electronice, avându-se în vedere specificul 
activităților ce urmează a fi desfășurate în proiect  

 Diplomele/certificatele/adeverințele din care să reiasă că deţine 
specializarea cerută de poziția pe care o ocupă ca expert în cadrul proiectului  

 Scrisoare de intenție a participantului adresată Responsabilul de proiect cu 
privire la participarea în proiectul sus menționat. 
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Selecţia finală va avea loc în urma analizei şi evaluării dosarelor în ziua de 
11.02.2015, iar persoanele selectate vor fi contactate de Responsabilul de proiect. 

 

 RESPONSABIL PROIECT PARTENER 2 
Comisar șef de poliție  

prof. univ. dr. ing. Dan Victor CAVAROPOL 
 

 
 


