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STATUTUL JURIDIC

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este singura instituţie
publică de învăţământ superior din domeniul ordine și siguranță
publică, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu H.G. nr.
294/21.03.2007

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” face parte din rețeaua
de învățământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a
sistemului național al studiilor universitare
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” funcționează în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) îndeplinind cu rigoare
standardele de calitate impuse de Ministerul Educației Naționale
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OBIECTIVE

Asigură formarea ofițerilor de poliție, jandarmi, poliție de frontieră și
pompieri pentru asigurarea nevoilor de personal ale M.A.I., ca
beneficiar principal al procesului formativ
Asigură pregătirea specialiștilor în profesia de arhivar

Organizează și desfășoară activitatea de formare continuă prin studii
universitare de licență, masterat și doctorat în domeniile acreditate
Desfășoară activități de cercetare științifică în domenii de interes
pentru M.A.I. prin promovarea colaborării ştiinţifice, multidisciplinare
cu parteneri din ţară şi/sau străinătate
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AUTONOMIA UNIVERSITARĂ
În anul 2015, ca rezultat al evaluării realizate de către

AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ( ARACIS )
Membru cu drepturi depline al ENQA – ASOCIAȚIA EUROPEANĂ
PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”
a obținut

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT
pentru perioada 2015 - 2020
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STRUCTURA
Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

DEPARTAMENTUL
DE STUDII
DOCTORALE

FACULTATEA
FACULTATEA
DE
DE POLIȚIE
POLIȚIE
DE FRONTIERĂ

COLEGIUL NAȚIONAL
DE AFACERI INTERNE

FACULTATEA
DE ȘTIINȚE JURIDICE
FACULTATEA ȘI ADMINISTRATIVE
DE
POMPIERI
FACULTATEA
DE JANDARMI

FACULTATEA
DE ARHIVISTICĂ
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– STRUCTURI SUPORT –
ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
SERVICIUL EVIDENȚĂ CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,
APLICARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE
SECRETARIATUL ACADEMIEI
SERVICIUL LOGISTIC
SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI METODOLOGII
SERVICIUL FINANCIAR
BIROUL COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ
ȘI RELAȚII PUBLICE
BIROUL MANAGEMENT OPERATIONAL
BIROUL JURIDIC
BIROUL INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII

UNIUNEA EUROPEANĂ
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„Dezvoltarea capacității de

prevenire și investigare a situațiilor de
incompatibilitate și conflict de interese ce afectează interesele financiare ale
Uniunii Europene” cu acronimul – DeCInCo_UE”
Beneficiar:

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
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SURSA DE FINANȚARE
Programul HERCULE III – 2017 – LAW TRAINING AND STUDIES
finanțat de COMISIA EUROPEANĂ prin
OFICIUL EUROPEAN ANTI-FRAUDĂ (OLAF)

BUGETUL APROBAT: 52.644 EURO
42.115,20 (80%) REPREZINTĂ COFINANȚAREA EUROPEANĂ

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 LUNI
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
Identificarea cauzelor care pot genera situații de incompatibilitate și
conflict de interese ce afectează interesele financiare ale Uniunii
Europene, transpuse în studii și dezbateri.
Proiectul își propune să furnizeze studii și cercetări pentru cei
interesați să își consolideze capacitatea internă de prevenire și
anticipare a situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese în
procesul de aprobare și implementare a proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile.
Rezultatele vor contribui la limitarea acelor situații și diminuarea
riscurilor ce pot să apară pe parcursul derulării proceselor de
evaluare/verificare/implementare a proiectelor finanțate din FEN.

UNIUNEA EUROPEANĂ

ACADEMIA DE POLIŢIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE
1.
2.

3.

4.

5.

Documentarea și sistematizarea informațiilor (L1 – L4);
Elaborarea unui Studiu comparat privind reglementarea
conflictului de interese în legislația statelor – Lituania, Grecia,
Portugalia și România (L8 – L15);
Elaborarea Ghidului practic privind regulile de evitare a
situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese (L10 – L13);
Organizarea Seminarului internațional cu tema Sisteme eficiente
de prevenție a fraudei cu fonduri europene structurale și de
investiție. Aspecte teoretice și practice de evitare a situațiilor de
incompatibilitate și conflict de interese (L5 – L10);
Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor obținute
(L16 – L18).
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CE NE PROPUNEM ?
Activitatea proiectului este centrată pe realizarea unui Studiu
comparativ privind reglementarea conflictului de interese în
legislația statelor – Lituania, Grecia, Portugalia și România și a
unui Ghid practic privind regulile de evitare a situațiilor de
incompatibilitate și conflict de interese, urmărindu-se ca rezultat
așteptat, pe de o parte preluarea celor mai bune practici identificate
în legislația țărilor cu cea mai bună absorbție a fondurilor europene
în anul 2017, conform datelor existente la nivelul Comisiei
Europene (https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview), iar pe de
altă parte instituirea unui set de reguli ce vizează conduita
beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor și modul de
evitare a unor situații ce ar putea să atragă incompatibilitatea și
conflictul de interese.

UNIUNEA EUROPEANĂ

ACADEMIA DE POLIŢIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”

Pentru obținerea acestor rezultate au fost prevăzute o serie
de activități pregătitoare care vor conduce în mod inevitabil la
îndeplinirea acestor obiective:
-organizarea unei Mese rotunde privind jurisprudența cazurilor de
incompatibilitate și conflict de interese, având ca invitați
reprezentanți din cadrul Autorităților publice cu atribuții în domeniul
gestionării/verificării fondurilor europene;
- realizarea unei Dezbateri pe tema incompatibilității și a conflictului
de interese în cadrul echipelor de management, pe parcursul
implementării proiectelor care va contribui la obținerea celor mai
bune concluzii, constituind punctul de plecare în realizarea studiului;
- valoarea științifică a Studiului va fi întărită și confirmată de o serie
de abordări pragmatice identificate în rândul experților internaționali,
invitați să participe ca speakeri la Seminarul internațional organizat
în proiect;
- multe din ideile prezentate vor fi integrate în conținutul studiului sau
adaptate ulterior, conform propriilor interpretări ale autorilor.

UNIUNEA EUROPEANĂ

ACADEMIA DE POLIŢIE
„ALEXANDRU IOAN CUZA”

Proiectul va debuta cu documentarea și sistematizarea
informațiilor obținute în urma organizării unei mese rotunde cu tema
Jurisprudența cazurilor de incompatibilitate și conflict de interese
existente în evidențele Autorităților Publice, sancționate cu corecții
financiare, la care vor participa reprezentanți din cadrul Autorităților de
Management, Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de
Integritate, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și
Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Concluziile rezultate vor constitui punctul de plecare în realizarea activității
de Solicitare informații de interes public, în temeiul legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informații de interes public privind situațiile de incompatibilitate și conflict de
interese existente la nivelul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel, Autoritatea de
Audit și Direcția Națională Anticorupție. Prin corespondență oficială se vor solicita
informații privind cauzele existente în evidențele acestor structuri, iar răspunsurile
primite vor contribui la realizarea datelor statistice din conținutul Studiului.
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Concluziile teoretice și practice, obținute în cadrul evenimentelor
organizate în proiect, vor fi prelucrate și inserate în conținutul Studiului
comparat și a Ghidului practic, materialele științifice urmând a fi transmise
instituțiilor participante pentru obținerea unui feedback. De fiecare dată
observațiile vor fi adaptate și inserate în conținutul acestora.

Evaluarea evenimentelor organizate
în cadrul proiectului, de tipul: ședință de
lucru, masă rotundă, dezbatere, seminar,
workshop, etc. se va face prin completarea
unui chestionar de feedback .
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REZULTATE AȘTEPTATE
Studiu comparat
privind reglementarea
conflictului de interese
în legislația statelor –
Lituania, Grecia,
Portugalia și România
ȚINTA:
BENEFICIARII DE
FINANȚARE

Ghid practic privind
regulile de evitare a
situațiilor de
incompatibilitate și
conflict de interese
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INFORMAREA ȘI PUBLICITATEA
DISEMINAREA REZULTATELOR

Studiul și Ghidul vor fi publicate în 100
de exemplare fiecare, din care două
exemplare vor fi distribuite fiecărei
instituții implicate, iar restul vor fi puse la
dispoziția bibliotecii universitare spre
folosință studenților. Versiunea în limba
engleză a materialelor va fi pusă la
dispoziția Comisiei Europene spre a fi
publicată pe site-ul web, dacă aceasta
consideră necesar.
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PARTENERI ÎN PROIECT:
Reprezentanți din cadrul
Autorităților de Management,
Direcția Națională Anticorupție,
Autoritatea de Audit, Agenția
Națională de Integritate,
Departamentul pentru Lupta
Antifraudă, Curtea de Apel
București, Parchete, Ministerul
Fondurilor Europene, Ministerul
Finanțelor Publice, Ministerul
Justiției, Ministerul Afacerilor
Interne și Beneficiari de proiecte
finanțate din fonduri europene
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DOAR ÎMPREUNĂ VOM
REUȘI !

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”, București

ÎNTREBĂRI
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Each of us owns a piece of the border security puzzle,
but nobody has represented yet his entire image.
Gentlemens, it is time to put all the pieces together!

Kofi Annan
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VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!

