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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

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

Organizează și desfășoară activitatea de formare continuă prin studii 

universitare de licență, masterat și doctorat în domeniile acreditate



ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”,   București

AUTONOMIA UNIVERSITARĂ

ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”  

a obținut  

GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT 

pentru perioada 2015 - 2020

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
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STRUCTURA

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
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– STRUCTURI SUPORT –
ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

BIROUL JURIDIC

BIROUL COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ 

ȘI RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL FINANCIAR

SERVICIUL LOGISTIC

SERVICIUL EVIDENȚĂ CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, 

APLICARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

SECRETARIATUL ACADEMIEI 

SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂȚII 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ȘI METODOLOGII

BIROUL MANAGEMENT OPERATIONAL

BIROUL INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII



„Eliminarea fraudelor și prevenirea incompatibilităților, un 

drum sigur către accesarea cu succes a fondurilor europene” 

cu acronimul – ElFraPI-EU

Beneficiar:

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”



SURSA DE FINANȚARE

Programul HERCULE III – 2017 – TRAINING AND CONFERENCES

finanțat de COMISIA EUROPEANĂ prin 

OFICIUL EUROPEAN ANTI-FRAUDĂ (OLAF)

BUGETUL APROBAT: 43.677,40 EURO

34.941,92 (80%) REPREZINTĂ COFINANȚAREA EUROPEANĂ

DURATA DE IMPLEMENTARE: 11 LUNI

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”



SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 

Organizarea a trei sesiuni de Conferință având ca obiectiv general 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin acțiuni de 

conștientizare cu privire la riscurile de fraudă, corupție și alte 

activități ilegale în domeniul accesării fondurilor europene.

Obiective specifice: - Îmbunătățirea și actualizarea tehnicilor de 

prevenire, detectare și investigare a fraudei în domeniul protejării 

intereselor financiare ale Uniunii

- Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la care sunt expuse 

interesele financiare ale Uniunii

-Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor de fraudă, corupție, 

incompatibilități în accesarea și utilizarea fondurilor europene

- Informarea cu privire la ultimele modificări legislative naționale și 

europene adoptate în vederea protecției intereselor financiare ale UE.

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”



ACTIVITĂȚI PLANIFICATE 

1. Organizare Conferință – Sesiunea I „Metode și tehnici moderne

de combatere a fraudelor în domeniul fondurilor europene” (data

de realizare a evenimentului: 25 aprilie 2018);

2. Organizare Conferință – Sesiunea a II-a „Incompatibilități și

conflicte de interese în accesarea și utilizarea fondurilor

europene” (data de realizare a evenimentului: 14 iunie 2018);

3. Organizare Conferință – Sesiunea a III-a „Antifrauda,

preocupare majoră pentru fondurile europene” (data de realizare

a evenimentului: 25 octombrie 2018)

4. Activitatea de Follow-up privind rezultatele obținute pe

parcursul întregului eveniment (data de realizare a activității: 25

octombrie 2018).

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”



CE NE PROPUNEM ?

Activitatea proiectului este centrată pe realizarea Conferinței

internaționale grupată pe trei sesiuni de lucru, având ca scop

diseminarea cunoștințelor și a celor mai bune practici pentru

informarea studenților Academiei de Poliție, cadrelor didactice și a

specialiștilor din cadrul structurilor de profil, de către experți din

cadrul instituțiilor specializate în domeniul protecției intereselor

financiare ale Uniunii Europene. Fiecare sesiune este structurată pe

teme de interes domeniului de referință al proiectului, reunind

profesioniști în antifraudă, anticorupție, oficiali din cadrul

instituțiilor specializate în protecția intereselor financiare naționale

și europene. Temele de discuție vizează aspecte teoretice și

practice, studii de caz, spețe întâlnite în activitatea practică, fiind

prevăzute cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE
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Rezultate așteptate:

- Informarea participanților cu privire la ultimele modificări

intervenite în legislația aplicabilă domeniului de referință;

- Conștientizarea factorului de prevenire și importanța

identificării și combaterii fraudelor care aduc atingere

intereselor financiare ale Uniunii Europene prin prezentarea în

cadrul conferințelor a unor situații frecvent întâlnite sau alte

cazuri speciale identificate;

- Informarea grupului ținta cu privire la recomandările

formulate de organismele de control şi audit, intern şi extern;

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE
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- Preluarea unor bune practici identificate la nivelul

instituțiilor al căror obiect de activitate îl reprezintă prevenirea

și combaterea fraudei, corupției și a oricăror alte activități

ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii

Europene (cum sunt DLAF, ANI, DNA - pilonii strategici ai

activității) dar și cu aportul celorlalte instituții naționale care

sprijină activitatea de apărare a intereselor financiare ale

Uniunii Europene

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”

- Posibilitatea includerii în curricula de învățământ de specialitate a

elementelor de noutate în combaterea fraudelor îndreptate împotriva

intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, pentru studenții

Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.



Temele prezentate de invitați în cadrul celor trei sesiuni ale conferinței

vor fi distribuite participanților pe suport electronic (cd) și postate pe pagina

Academiei de Poliție www.academiadepolitie.ro.

Evaluarea evenimentelor organizate

în cadrul proiectului se va face prin

completarea unui chestionar de feedback,

iar concluziile rezultate vor constitui

punctul de plecare în realizarea activității

de Follow-up.

UNIUNEA EUROPEANĂ ACADEMIA DE POLIŢIE

„ALEXANDRU IOAN CUZA”

DISEMINAREA REZULTATELOR

http://www.academiadepolitie.ro/
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OBIECTIVE POST IMPLEMENTARE 

ȚINTA: 

PARTICIPANȚII LA 

EVENIMENT

Diminuarea cazurilor 

de fraudă, limitarea 

riscurilor și 

vulnerabilităților în 

utilizarea fondurilor 

europene

Actualizarea 

informațiilor privind 

cadrul legislativ 

național și european  

de protecție a 

fondurilor europene
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INVITAȚI:

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, cadre didactice și 

studenți ai Academiei de Poliție
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DOAR ÎMPREUNĂ VOM 

REUȘI !
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ÎNTREBĂRI



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!


