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ANUNŢ
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” derulează proiectul cu titltul: „Centrul pentru
promovarea drepturilor omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – CPDO”, cod SMIS
23120, în cadrul Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, cofinanţat
din Fondul Social European, Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi process ale
managementului ciclului de politici publice, Domeniul Major de Intervenţie: 1.3.: Îmbunătăţirea
eficacităţii organizaţionale.
În vederea implementării cu success a Activității nr. 11 - „Instruirea a 200 de specialiști din
structurile M.A.I.”, în perioada 28.01. – 02.02.2013 va avea loc, la sediul Academiei de Poliție,
sala Colegiului de Afaceri Interne, etapa finală de evaluare a competențelor dobândite în cadrul
cursului postuniversitar „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
Pentru buna desfășurare a acestei evaluări a fost stabilit următorul grafic:
28.01.2013 – data limită de predare a livrabilelor elaborate în cadrul modulului de practică
(Seria I + Seria a II-a) și susținerea restanțelor (ultima zi)
29.01.2013 – evaluarea cursanților din SERIA I de către următoarele comisii:
COMISIA 1 formată din:
1.
Comisar de poliţie dr. ANDRUŞ CĂTĂLIN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. VELIŞCU VIOREL,
3.
Inspector de poliție drd. IONIȚĂ VALENTIN,
la disciplinele:
1) Drepturile și libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene,
2) Modalităţi juridice de protecţie a unor categorii de persoane în cazul diferendelor sau
conflictelor internaţionale,
3) Respectarea drepturilor omului în Comunicarea publică.
și

COMISIA 4 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. ȚICAL GEORGE MARIUS,
2.
Inspector principal de poliție drd. COJANU TOMA COSMIN,
3.
Căpitan drd. CĂPĂȚÎNĂ STELIAN SORIN,
la disciplinele:
1) Statul de drept și exercitarea forţei poliţieneşti,
2) Protecția juridică a victimelor,
3) Respectarea drepturilor omului în managementul integrat al intervenţiei instituţiilor de ordine
publică.
30.01.2013 – evaluarea cursanților din SERIA I de către următoarele comisii:
COMISIA 2 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. ȚONEA BOGDAN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. PÎRVU LOREDANA,
3.
Subcomisar de poliţie dr. VIȘAN MIHAELA,
la disciplinele:
1) Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă,
2) Dreptul la azil - mijloc legal de obţinere a protecţiei internaţionale,
3) Mecanismul jurisdicţional al Consiliului Europei – Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
și
COMISIA 3 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. POPESCU CRISTIAN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. MOLDOVAN VIORICA,
3.
Subcomisar de poliţie dr. VASILE SERGIU,
la disciplinele:
1) Sistemul de prevenire și combatere a migraţiei,
2) Rolul autorităţilor de aplicare a legii în prevenirea abuzurilor asupra copiilor,
3) Agenţii, mecanisme și unităţi operative europene cu responsabilităţi în protecţia drepturilor
fundamentale ale omului.
31.01.2013 – evaluarea cursanților din SERIA a II-a de către următoarele comisii:
COMISIA 1 formată din:
1.
Comisar de poliţie dr. ANDRUŞ CĂTĂLIN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. VELIŞCU VIOREL,
3.
Inspector de poliție drd. IONIȚĂ VALENTIN,
la disciplinele:
1) Drepturile și libertăţile fundamentale ale cetăţenilor Uniunii Europene,
2) Modalităţi juridice de protecţie a unor categorii de persoane în cazul diferendelor sau
conflictelor internaţionale,
3) Respectarea drepturilor omului în Comunicarea publică.
și
COMISIA 4 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. ȚICAL GEORGE MARIUS,
2.
Inspector principal de poliție drd. COJANU TOMA COSMIN,
3.
Căpitan drd. CĂPĂȚÎNĂ STELIAN SORIN,
la disciplinele:
1) Statul de drept și exercitarea forţei poliţieneşti,
2) Protecția juridică a victimelor,
3) Respectarea drepturilor omului în managementul integrat al intervenţiei instituţiilor de ordine
publică.

01.02.2013 – evaluarea cursanților din SERIA a II-a de către următoarele comisii:
COMISIA 2 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. ȚONEA BOGDAN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. PÎRVU LOREDANA,
3.
Subcomisar de poliţie dr. VIȘAN MIHAELA,
la disciplinele:
1) Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă,
2) Dreptul la azil - mijloc legal de obţinere a protecţiei internaţionale,
3) Mecanismul jurisdicţional al Consiliului Europei – Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
și
COMISIA 3 formată din:
1.
Comisar șef de poliție dr. POPESCU CRISTIAN,
2.
Subcomisar de poliţie dr. MOLDOVAN VIORICA,
3.
Subcomisar de poliţie dr. VASILE SERGIU,
la disciplinele:
1) Sistemul de prevenire și combatere a migraţiei,
2) Rolul autorităţilor de aplicare a legii în prevenirea abuzurilor asupra copiilor,
3) Agenţii, mecanisme și unităţi operative europene cu responsabilităţi în protecţia drepturilor
fundamentale ale omului.
02.02.2013 – evaluarea cursanților care din motive obiective nu au putut participa

Cursanții vor fi prezenți la această activitate ținând cont de disciplina la care și-au ales
tema finală, seria din care fac parte și ziua în care au fost repartizați. Susținerea temelor se va
face începând cu ora 08.30 pentru fiecare zi de evaluare, în fața comisiei, fiind obligatorie
prezența celor 5 membrii ai grupului constituit. Temele alese 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.
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