
Sinteza proiectului POSCCE/2.2.4./743 

NR. 

CRT. 

DETALII GENERALE 
DESPRE PROIECT 

DESCRIERE 

1.  STRUCTURA 
BENEFICIARĂ 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”   

2.  TITLUL PROIECTULUI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞI A INFRASTRUCTURII  CENTRULUI PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI 
PROGRAME EUROPENE DIN CADRUL ACADEMIEI DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” 

3.  STADIUL 
IMPLEMENTĂRII 

Finalizat 

4.  INSTRUMENT DE 
FINANŢARE, AXA 
PRIORITARĂ, 
DOMENIUL DE 
INTERVENŢIE 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

AXA PRIORITARĂ 2 – CD&I  

Operatiunea 2.2.4: Întărirea capacităţii administrative 

5.  MANAGER DE 
PROIECT 

Conf.univ.dr. Comisar de poliţie MOINESCU GABRIEL  

6.  PARTENERI Nu este cazul 

7.  OBIECTIVUL ASUMAT 
DIN PSS/OBIECTIVUL 
GENERAL 

Dezvoltarea capacităţii de a realiza activităţi de cercetare ştiinţifică  iniţiate, coordonate sau derulate de Centrul 
pentru cercetare ştiinţifică şi programe europene din cadrul  Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” prin îmbunătăţirea 
infrastructurii sale şi, în final, întărirea capacităţii administrative a Centrului şi Academiei de Poliţie  pentru a 
desfăşura activităţi de cercetare la un nivel ridicat. 

8.  SCOPUL PROIECTULUI Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza”  

9.  JUSTIFICAREA 
NECESITĂŢII 
IMPLEMENTĂRII 

Implementarea acestui proiect a fost necesară pentru dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare din cadrul 

Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” din următoarele considerente:  



PROIECTULUI - până în anul 2008 la nivelul Academiei de Poliţie activitatea de cercetare-dezvoltare s-a derulat exclusiv 

sub coordonarea decanilor facultăţilor şi ai şefilor de catedre, neexistând o structură specializată în 

managementul acestui gen de activităţi; de aceea, activităţile de cercetare au vizat doar aspecte ce ţin de 

îmbunătăţirea materialelor didactice folosite în cadrul activităţilor de învăţământ şi, mai puţin, obiective cu 

caracter strategic de dezvoltare instituţională prin componenta cercetare;  

- în anul 2008 a fost înfiinţat Compartimentul pentru cercetare ştiinţifică, reorganizat în anul 2009 ca 

Centru pentru cercetare ştiinţifică şi programe europene, structură cu rol de coordonare a activităţii de cercetare-

dezvoltare la nivelul Academiei de Poliţie şi care îşi propune să dinamizeze activitate printr-un management 

specializat şi prin oferirea unei infrastructuri de cercetare modernă tuturor cadrelor didactice, studenţilor, 

masteranzilor şi doctoranzilor de la programele de învăţământ derulate; 

- proiectul are menirea de a creşte expertiza Centrului prin activităţile ce vor fi derulate de echipa de 

experţi angajată; de a oferi un exemplu de iniţiativă în implicarea cadrelor didactice şi în activităţi 

extracurriculare; de a promova imaginea Centrului atât la nivelul instituţiei cât şi în exterior, mai ales că 

activitatea acestuia nu a ieşit în evidenţă în mod deosebit până la acest moment;  

- mai mult prin proiect vor fi achiziţionate echipamente moderne absolut necesare activităţii de cercetare, 

ce vor creşte considerabil capacitatea Centrului de a derula proiecte de anvergură (trebuie menţionat că, la acest 

moment, Centrul dispune doar de două calculatoare şi o imprimantă, suficiente doar pentru managementul 

Centrului şi nu pentru a derula activităţi de cercetare de anvergură);  

- implementarea proiectului este necesară pentru că va oferi la finele acestuia mecanisme specifice de 

management a activităţii de cercetare-dezvoltarea, neexistente la acest moment.  

Prin întărirea capacităţii Centrului de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare se doreşte şi creşterea 
performanţei în cercetare a Academiei de Poliţie prin capacitarea cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor în participarea la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, precum şi intensificarea 
colaborărilor internaţionale. Aceste lucruri vor fi posibile prin infrastructura nouă de cercetare pe care Centrul o 
va pune la dispoziţia acestora şi prin cadrul instituţional format.  

10.  GRUP ŢINTĂ Grupurile ţintă ale proiectului sunt următoarele: cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Academiei 



de Poliţie „Al.I.Cuza”  

11.  ACTIVITĂŢI  Imagine şi promovare instituţională 

Achiziţia de active corporale, necorporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei 
(echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a informaţiei) 

Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul 

Audit 

Management de proiect 

12.  REZULTATE Rezultate: 

- dezvoltarea Centrului ca principal pilon de management al activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul 

Academiei de Poliţie;  

- creşterea prestigiului şi notorietăţii Centrului, prin activităţile de promovare a acestuia; 

- stimularea participării cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la proiecte de 

cercetare-dezvoltarea naţionale şi internaţionale; 

- îmbunătăţirea considerabilă a infrastructurii de cercetare - dezvoltare; 

-  optimizarea şi centralizarea informaţiilor privind cercetarea-dezvoltarea prin implementarea unei platforme 

integrate in care vor fi salvate: datele cercetătorilor, profesorilor, masteranzilor; lucrările de cercetare dezvoltare; 

informaţiile cercetării care vor fi diseminate prin cursuri efectuate in Centrul pentru cercetare ştiinţifică şi 

programe europene;  

- crearea posibilităţii elaborării de rapoarte, situaţii sau statistici complete privind activitatea de cercetare în 

cadrul Academiei de Poliţie care pot fi furnizate diferitelor autorităţi cu competenţă în domeniu: Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării, A.N.C.S., C.N.C.S.I.S., etc.; 

-  va oferi un instrument eficace de informare, studiu şi analiză pentru toate persoanele interesate, cadre 



didactice, cercetători, doctoranzi,  masteranzi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, etc. .  

- atragerea / sporirea numărului de contracte de cercetare finanţate din fonduri publice; 

- intensificarea colaborării cu instituţii naţionale şi internaţionale. 

 

13.  VALOAREA TOTALĂ: 

FINANŢARE＋COFINA
NŢARE (LEI ŞI EURO 
FĂRĂ TVA) 

Valoare totală:                           385.808 lei, aprox.  92.448,96 E ( curs BNR 1E= 4,1732 lei din data de 14.06.2011) 

Valoare totală eligibilă:              328.200 lei 

Valoare FEDR:                          272.406 lei 

Cofinanţare:                                         0 lei 

14.  DURATA  

(DATA ÎNCEPERII, 
DATA FINALIZĂRII) 

28.07.2010 

28.04.2011 

15.  PROBLEME 
IDENTIFICATE / 
MODIFICĂRI PE 
PARCURSUL 
IMPLEMENTĂRII 

- Modificarea graficului de implementare 

16.  INDICATORI 
Indicatori de „output” (măsoară rezultatele proiectului) Valori la sfârşitul perioadei de 

implementare 

Numărul de metodologii de marketing intern realizate 1 

Numărul de planuri  strategice de cooperare interinstituţională 

realizate 
1 



Numărul de strategii de comunicare internă şi externă realizate  1 

Numărul de imprimante laser color de reţea A4 achiziţionate 4 

Numărul de imprimante laser color de reţea A3 achiziţionate 1 

Numărul de multifuncţionale A3 cu capsare achiziţionate 1 

Numărul de videoproiectoare achiziţionate 1 

Numărul de laptop-uri achiziţionate 11 

Numărul de servere achiziţionate 1 

Numărul de programe informatice de management al 

documentelor Centrului achiziţionate 
1 

Numărul de anunţuri de presă privind începerea proiectului 

realizate 
1 

Numărul de anunţuri de presă privind închiderea proiectului 

realizate 

 

1 

Numărul de pliante de prezentare a proiectului si diseminare a 

rezultatelor tipărite  
1.000 

Numărul de site-uri de promovare a proiectului realizate 1 

Numărul de ghiduri privind „Managementul activităţii de cercetare 

ştiinţifică” elaborate 
1 



Indicatori de „result” (măsoară îndeplinirea scopului proiectului)  

Locuri de muncă nou create în CD datorită proiectului (număr) 1 

 

Locuri de muncă menţinute în CD datorită proiectului (număr) 2 

Nr. de cercetători din străinătate angajaţi anual în instituţie sau 

atraşi anual in proiecte realizate în parteneriat cu instituţia 
0 

  
Nr. de proiecte depuse la competiţii naţionale 3 

Nr. de proiecte depuse la competiţii internaţionale 1 

 


