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MINISTERUL AFACERILOR  

INTERNE NESECRET 

Academia de Poliţie Exemplar nr. ….. 

„Alexandru Ioan Cuza”             Nr. 5176031 din 05.04.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT 

privind starea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

în anul 2017 
 
 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 130 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale 

nr. 1/2011cu modificările și completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport: 

 

I. SITUAŢIA FINANCIARĂ A ACADEMIEI DE POLIŢIE 

„ALEXANDRU IOAN CUZA”  pentru anul 2017 a fost următoarea: 
 

 

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI - CHELTUIELI LA DATA DE 31 

decembrie 2017 (lei): 
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65.06.01 Sursa F 51.622.000 52.019.000 45.838.553 45.838.553 45.838.553 0 49.454.988 

65.06.01 Sursa D 259.000 240.000 0 0 0 0 160.548 
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0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Capitol: 65 - INVATAMANT 

Subcapitol: 06- Învăţământ superior 

Paragraf: 01 - Învăţământ universitar                  SURSA F „INTEGRAL VENITURI PROPRII” 

TOTAL CHELTUIELI  51.622.000 52.019.000 45.838.553 45.838.553 45.838.553 0 49.454.988 

CHELTUIELI 

CURENTE 
01 46.885.000 48.492.000 45.158.354 45.158.354 45.158.354 0 44.585.387 

TITLUL I. 

CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

10 33.057.000 33.557.000 32.651.131 

 

32.651.131 

 

32.651.131 0 32.556.022 

TITLUL II. BUNURI SI 

SERVICII 
20 13.041.000 13.669.000 11.276.779 11.276.779 11.276.779 0 10.580.490 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 
55 315.000 415.000 412.777 412.777 412.777 0 706.436 

Titlul VIII. Proiecte cu 

finanţare din fonduri 

externe nerambursabile 

postaderare 

56 75.000 90.000 77.684 77.684 77.684 0 5.760 

Alte progr. comunitare 

2007-2013 

chelt.neeligibile  

56.15.03 75.000 90.000 77.684 77.684 77.684 0 5.760 

TITLUL X PROIECTE 

FINANTATE DIN FEN 

2014-2020 

58 120.000 192.000 172.587 172.587 172.587 0 169.283 

Finantare nationala 58.16.01 28.000       

Finantare ext.neramburs 58.16.02   72.000 185.000 169.720 169.720 169.720 0 169.283 

Cheltuieli neeligibile 58.16.03 20.000 7.000 2.867 2.867 2.867 0  

TITLUL X. ALTE 

CHELTUIELI 
59 277.000 569.000 567.396 567.396 567.396 0 567.396 

Burse 59.01 250.000 569.000 567.396 567.396 567.396 0 567.396 

Despagubiri civile 59.17 27.000 0      

CHELTUIELI DE 

CAPITAL 
70 4.737.000 3.527.000 723.033 723.033 723.033 0 4.869.601 

TITLUL XIII ACTIVE 

NEFINANCIARE 
71 4.737.000 3.527.000 723.033 723.033 723.033 0 4.869.601 

Active fixe 71.01 4.737.000 3.527.000 723.033 723.033 723.033 0 4.869.601 

constructii 71.01.01 1.950.000 430.000 331.644 331.644 331.644 0 4.308.511 

Masini,echip.mijl.transp 71.01.02 1.628.000 1.938.000 349.414 349.414 349.414 0 548.016 

Mobilier,birotica 71.01.03 682.000 682.000 0 0 0 0 12.416 

Rep. capitale,constructii 71.01.30 477.000 477.000 41.975 41.975 41.975 0 658 

TITLUL XIX PLATI 

ANII PRECEDENTI 

RECUPERATE IN 

ANUL CURENT 

85 0 0 -42.834 -42.834 -42.834 0 0 

Plaţi in ani precedenţi 

recuperate in anul curent 
85.01 0 0 -42.834 -42.834 -42.834 0 0 

 

Plati din ani 

preced.recup.an 

crt.af.chelt.icurente si 

op.fin. ale instit.publice 

 

 

 

 

 

85.01.03 0 0 -42.834 -42.834 -42.834 0 0 
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Capitol: 65 - INVATAMANT 

Subcapitol: 06- Învăţământ superior 

  Paragraf: 01 - Învăţământ universitar                        SURSA D  „FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE” 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

TOTAL CHELTUIELI  259.000 240.000 0 0 0 0 160.548 

CHELTUIELI 

CURENTE 
01 259.000 240.000 0 0 0 0 160.548 

TITLUL VIII Proiecte 

finantate din fonduri 

externe nerambursabile 

56 0 0 0 0 0 0 65.499 

TITLUL X PROIECTE 

FINANTATE DIN FEN 

2014-2020 

58 

 

259.000 

 

240.000 0 0 0 0 95.049 

 

II. SITUAŢIA PROGRAMELOR DE STUDII: 
  

Elementele structurale cu atribuţii circumscrise organizării şi desfăşurării 

programelor de studii universitare din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 

sunt următoarele: Facultatea de Poliţie, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea 

de Pompieri, Facultatea de Arhivistică, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Şcolile 

doctorale „Drept” şi „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”. 
 

În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează: 

a) Facultatea de Poliţie care formează ofiţeri de poliţie şi ofiţeri de 

penitenciare prin studii universitare de licenţă, acreditate în domeniul de licenţă 

“Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea “Ordine şi siguranţă 

publică”, formele de învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. De 

asemenea, facultatea asigură pregătirea în domeniul disciplinelor specifice a 

studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea „Drept”;  
b) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative care formează ofiţeri 

prin studii universitare de licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă „Drept”, 

specializarea „Drept”, forma de învâţământ cu frecvenţă, prin studii universitare de 

licenţă, autorizate provizoriu, în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”, 

forma de învâţământ la distanţă, precum şi studenţi prin studii universitare de licenţă, 

autorizate provizoriu, în domeniul de licenţă „Ştiinţe Administrative”, specializarea 

„Administraţie publică”, forma de învâţământ cu frecvenţă. De asemenea, facultatea 

asigură pregătirea în domeniul disciplinelor juridice a studenţilor Facultăţii de Poliţie, 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră, Facultăţii de Jandarmi şi a studenţilor de la 

specializarea „Administraţie publică” - anul I de studiu;  

c) Facultatea de Poliţie de Frontieră care formează ofiţeri pentru principalul 

beneficiar, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi pentru Direcţia 

Generală de Paşapoarte şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin studii 

universitare de licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică”, specializarea “Ordine şi siguranţă publică”, forma de învăţământ – cu 

frecvenţă  
d) Facultatea de Jandarmi care formează ofiţeri pentru Inspectoratul General 

al Jandarmeriei Române, prin studii universitare de licenţă, acreditate, în domeniul de 

licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea “Ordine şi 

siguranţă publică”, forma de învăţământ – cu frecvenţă. De asemenea, facultatea 

asigură pregătirea în domeniul disciplinelor cu specific militar a studenţilor Facultăţii 



4 
 

de Poliţie, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative, specializarea „Drept”;  
e) Facultatea de Pompieri care formează ofiţeri pentru Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă, prin studii universitare de licenţă, acreditate, în domeniul 

de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea “Instalaţii pentru construcţii - 

pompieri”, forma de învăţământ – cu frecvenţă 

f) Facultatea de Arhivistică, care formează arhivişti prin studii universitare de 

licenţă, acreditate, în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea “Arhivistică”; forma 

de învăţământ – cu frecvenţă  
g) Consiliul de Studii Universitare de Doctorat care organizează studiile 

universitare de doctorat, organizează/coordonează cercetarea ştiinţifică, inclusiv cea 

finanţată pe bază de contracte de cercetare şi implementează proiectele cu finanţare 

nerambursabilă. 

h)  Colegiul Naţional de Afaceri Interne care desfăşoară, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1239/2008 cursuri postuniversitare de pregătire şi 

formare profesională continuă în domeniile „Afaceri interne” şi „Drepturile omului”. 

În cadrul colegiului funcţionează Centrul pentru promovarea drepturilor omului şi 

studii postuniversitare 

i) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian 

Sacerdoţeanu” care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţia 

arhivar” (COD COR 441501), în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 a 

Arhivelor Naţionale, republicată, ale Legii educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a 

adulţilor. 
 

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face 

numai prin concurs. Concursul a fost organizat şi s-a desfăşoară potrivit 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii 

universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie, ,,Alexandru Ioan Cuza”, în 

anul 2017 aprobat de Senatul Universitar, elaborat în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative: 

- Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” din cadrul M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - O.G. nr. 27 din 28.08.2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ 

superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională; 

- Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 5070 din 31.08.2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2017;  

- Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat; 
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- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de 

management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/13.03.2014 privind măsurile de 

sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, 

precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/14.07.2014 privind măsurile de 

sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt 

limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului 

militar decedat; 

- Dispoziţia-cadru a directorului general al D.G.M.R.U. de organizare şi 

desfăşurare a recrutării şi selecţiei candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ care 

asigură formarea profesională a personalului necesar M.A.I. 2017; 

- Dispoziţia anuală a directorului general al D.G.M.R.U. care stabileşte aspectele 

procedurale cu privire la recrutarea candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ – 

2017  

Pentru locurile alocate distinct tinerilor din Republica Moldova şi celor trimişi 

de Autoritatea Naţională Palestiniană, admiterea se face în urma selecţionării acestora 

de către beneficiarii externi, în baza protocoalelor încheiate. 

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a organizat în perioada 24.07 

– 23.09.2017 concursul de admitere pentru ocuparea celor 850 locuri (dintre care 

210 cu taxă). Dintre acestea, candidaţilor din Republica Moldova le-au fost repartizate 

5 locuri la Facultatea de Poliţie - specializarea penitenciare şi 5 locuri la Facultatea 

de Pompieri. De asemenea, 10 locuri de la Facultatea de Pompieri au fost repartizate 

tinerilor selecţionaţi de Autoritatea Naţională Palestiniană. La Facultatea de 

Arhivistică au fost 25 de locuri, din care 15 la buget şi 10 la cu taxă. 

 

În Academie,concursul de admitere iulie-august 2017 s-a organizat pe 

facultăţi, astfel:  

Facultatea de Poliţie:  

* În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 

specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă 

publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi 

învăţământ cu frecvenţă redusă; 

* Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative: 

* În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani 

(240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă; 

* Facultatea de Jandarmi: 

 În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 

specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă 

publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi 

învăţământ cu frecvenţă redusă; 
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* Facultatea de Poliţie de Frontieră: 

 În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, 

specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă 

publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi 

învăţământ cu frecvenţă redusă;  
Facultatea de Pompieri: 

* În domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea/ programul de 

studii universitare de licenţă „Instalaţii pentru construcţii - pompieri”, cu durata de 

4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă; 

Facultatea de Arhivistică: 

* În domeniul de licenţă ,,Istorie”, specializarea/programul de studii 

universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), 

învăţământ cu frecvenţă. 

 

La nivelul Academiei au fost înscriși 3555 de candidați, dupa cum urmează :  

-Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specialitatea drept-585 

- Facultatea de Poliție – specialitatea politie-1821 

                                    -  specialitatea penitenciare -101 

 - Facultatea de Poliție de Frontieră-377 

- Facultatea de Jandarmi-444 

- Facultatea de Pompieri- 227 

Au fost respinsi in urma probelor eliminatorii 2705 candidati. 

  

La FACULTATEA DE POLIŢIE concursul s-a desfăşurat în perioada 24.07. – 

11.08.2017, numărul total de locuri alocate fiind de 340, dintre care 290 de locuri la 

învăţământ cu frecvenţă şi 50 de locuri la învăţământ cu frecvenţă redusă. 

La învăţământ cu frecvenţă, cele 290 de locuri au fost distribuite pentru 

beneficiari diferiţi, după cum urmează:  

- pentru I.G.P.R. 270 locuri, din care 8 locuri pentru candidaţii de etnie  rromă, 

6 locuri pentru candidaţii de etnie maghiară şi 4 locuri pentru candidaţii aparţinând 

altor minorităţi;  

- pentru S.I.E. 1 loc; 

- pentru A.N.P. 19 de locuri, din care 5 locuri destinate persoanelor selectate de 

beneficiarul din Republica Moldova; 

 

O.S.P., învăţământ cu frecvenţă - beneficiar I.G.P.R. 

Au fost declaraţi “admis” Catana Andrei-Cosmin, prin aplicarea deciziei 

1057/2017 şi candidatul Avisalon Laurenţiu-Ştefan conf. O.M.A.I. 108/2014 

rămânând astfel disponibile, pentru ceilalţi candidaţi, 268 locuri pentru I.G.P.R. si un 

loc pentru S.I.E, pentru care au fost transmise către Academia de Poliţie un număr de 

1671 dosare. La înscriere s-au prezentat 1546 candidaţi, dintre care 1013 bărbaţi şi 

533 femei, rezultând astfel o concurenţă iniţială de 5,75 candidaţi/loc. Din numărul 

total de candidaţi înscrişi, 13 (8 bărbaţi, 5 femei) au aplicat pentru locurile destinate 

candidaţilor de etnie maghiară, 28 (21 bărbaţi, 7 femei) pentru locurile destinate 

candidaţilor de etnie rromă şi 18 (14 bărbaţi, 4 femei) pentru locurile destinate 

candidaţilor aparţinând altor minorităţi. 
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La proba medicală s-au prezentat 1538 candidaţi (1010 bărbaţi, 528 femei) si au 

fost respinşi 21 (16 bărbaţi, dintre care unul de etnie rromă si 5 femei). 

La proba sportivă au fost prezenţi 1517 candidaţi (994 bărbaţi si 523 femei). În 

urma susţinerii probelor fizice, nu au îndeplinit baremele un număr de 401  candidaţi, 

respectiv 174 bărbaţi (dintre care 2 de etnie maghiară, 2 de etnie rroma şi 1 aparţinând 

altor minorităţi) si 227 femei (dintre care 1 de etnie maghiară, 1 de etnie rromă şi 1 

aparţinând altor minorităţi). 

După proba eliminatorie au rămas în concurs 1114 candidaţi (818 bărbaţi si 296 

femei), dintre care de etnie maghiară 10 (6 bărbaţi, 4 femei), de etnie rromă 22 (18 

bărbaţi, 4 femei) şi aparţinând altor minorităţi 16 (13 bărbaţi, 3 femei). 

După susţinerea probei scrise, care a avut loc în data de 07.08.2017, afişarea 

rezultatelor provizorii în data de 10.08.2016 şi soluţionarea contestaţiilor în data de 

11.08.2016,  au fost declaraţi “admis” un număr de 270 candidaţi (172 bărbaţi, 98 

femei) dintre care de etnie maghiară 6 (3 bărbaţi, 3 femei), de etnie rromă 8 (6 bărbaţi, 

2 femei) şi aparţinând altor minorităţi 4 (2 bărbaţi, 2 femei) inclusiv candidatul admis 

conform O.M.A.I. 108/2014..   

Media primului admis a fost 9,80 şi a ultimului admis 8,30. La candidaţii de 

etnie maghiară media primului admis a fost 7,90 şi a ultimului admis 5,10, la candidaţii 

de etnie rromă media primului admis a fost 8,00 şi a ultimului admis 6,40, iar la 

candidaţii aparţinând altor minorităţi naţionale media primului admis a fost 8,10 şi a 

ultimului admis 7,10. 

 

O.S.P., învăţământ cu frecvenţă - beneficiar A.N.P. 

Pentru cele 14 de locuri scoase la concurs pentru A.N.P. au fost transmise către 

Academia de Poliţie un număr de 101 dosare, 26 aparţinând bărbaţilor şi 75 femeilor. 

Candidaţii înscrişi au fost în număr de 99, dintre care 25 bărbaţi şi 74 femei, rezultând 

astfel o concurenţă iniţială de 7,7 candidaţi/loc.  

La proba medicală s-au prezentat 99 de candidaţi (25 bărbaţi, 74 femei), fiind 

declarate “respins” 2 candidate. La proba sportiva au participat 97 de candidaţi (25 

bărbaţi, 72 femei) dar au fost respinşi 34 dintre aceştia (2 bărbaţi, 32 de femei). După 

etapa eliminatorie au rămas în concurs 23 bărbaţi şi 40 femei, concurenţa fiind de 4,5 

candidaţi/loc. 

La proba scrisă s-au prezentat toţi candidaţii rămaşi în concurs, fiind declaraţi 

„admis” 14 dintre aceştia (6 de bărbaţi, 8 femei). 

Media primului admis a fost 9,40 şi a ultimului admis 8,70 

 

La învăţământ cu frecvenţă redusă, cele 50 de locuri au fost distribuite pentru 

beneficiari diferiţi, după cum urmează: pentru I.G.P.R. 38 locuri, pentru I.G.P.F. 7 

locuri şi pentru I.G.J.R. 5 locuri.  

Au fost transmise către Academia de Poliţie un număr de 200 dosare, dintre care 

150 pentru locurile destinate I.G.P.R., 21 pentru locurile destinate I.G.P.F. şi 29 pentru 

locurile destinate I.G.J.R. 

La înscriere s-au prezentat 188 candidaţi (139 bărbaţi, 49 femei) dintre aceştia 

concurând pentru locurile I.G.P.R. 140 (102 bărbaţi şi 38 femei), pentru locurile 

I.G.P.F. 20  (13 bărbaţi, 7 femei), iar pentru I.G.J.R. 28 (24 bărbaţi, 4 femei).  

În urma înscrierilor a rezultat o concurenţă de 3,68 candidaţi/loc pentru locurile 

I.G.P.R. , 5,6 candidaţi/loc pentru locurile I.G.J.R. şi 2,86 candidaţi/loc pentru 

locurile I.G.P.F. 
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La proba medicală nu s-a prezentat o candidată care concura pentru locurile 

I.G.J.R.. 

 Pentru proba scrisă au rămas în concurs 187 candidaţi (139 bărbaţi şi 48 femei), 

dintre care pentru I.G.P.R. 140 (102 bărbaţi, 38 femei), pentru I.G.J.R. 27 (24 bărbaţi, 

3 femei) iar pentru I.G.P.F. 20 (13 bărbaţi, 7 femei). 

Au fost declaraţi „admis” 50 de candidaţi (31 bărbaţi, 19 femei) din care pentru 

I.G.P.R. 38 (21 bărbaţi, 17 femei) I.G.J.R. 5 (4 bărbaţi, o femeie) I.G.P.F. 7 (6 bărbaţi,  

femeie). 

Pentru I.G.P.R. media primului admis a fost 9,10 şi a ultimului admis 8,00, 

pentru I.G.J.R.  media primului admis a fost 8,70 şi a ultimului admis 8,00 iar pentru 

I.G.P.F. media primului admis a fost 8,60 şi a ultimului admis 7,20. 

 

La FACULTATEA DE POLIŢIE DE FRONTIERĂ concursul s-a desfăşurat 

în perioada 24.07. – 11.08.2017, numărul total de locuri alocate fiind de 70, din care 2 

locuri pentru candidaţii de etnie  rromă, 2 locuri pentru candidaţii de etnie maghiară şi 

2 locuri pentru candidaţii aparţinând altor minorităţi. Cele 70 de locuri vor avea 

beneficiari diferiţi, după cum urmează: 50 pentru I.G.P.F., 10 pentru I.G.I., 10 pentru 

D.G.P.  

Pentru cele 70 de locuri au fost transmise către Academia de Poliţie un număr de 

356  dosare.  

La înscriere s-au prezentat 343 candidaţi,dintre aceştia 226 fiind bărbaţi (dintre 

care 6 de etnie rromă şi 12 aparţinând altor minorităţi) si 117 femei (dintre care 2 de 

etnie rromă, 1 de etnie maghiară şi 1 aparţinând altor minorităţi). 

La proba medicală au absentat 3 candidaţi (2 bărbaţi, o femeie) şi au fost 

respinşi 2 (1 bărbaţi, o femeie). Proba sportivă a fost susţinuta de 438 candidaţi (223 

bărbaţi, 115 femei, fiind respinşi 84 (34 bărbaţi, dintre care 4 aparţinând altor 

minorităţi şi 50 femei). 

La proba scrisă s-au prezentat toţi cei 254 candidaţii rămaşi în concurs, respectiv 

189 bărbaţi (dintre care 5 de etnie rromă şi 8 aparţinând altor minorităţi) şi 65 femei 

(dintre care una de etnie rromă). Au fost declaraţi „admis” 70 de candidaţi (48 bărbaţi 

dintre care 1 de etnie rromă şi 2 aparţinând altor minorităţi şi 22 femei dintre care una 

de etnie rromă, una de etnie maghiară şi una aparţinând altor minorităţi).  

În conformitate cu art. 111 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017, care prevede că locurile rămase 

neocupate de către candidaţii care au participat la concursul de admitere pe locuri 

distincte alocate cetăţenilor români aparţinând unor minorităţi naţionale, pot fi 

completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respinşi” la aceeaşi facultate şi 

specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor 

obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de 

prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie,  a fost 

redistribuit un  loc. 

Media primului admis a fost 9,00 şi a ultimului admis 7,40. La candidaţii de 

etnie rromă media primului admis a fost 6,70 şi a ultimului admis 6,40, la candidaţii de 

etnie maghiară media singurului admis a fost 7,30.iar la candidaţii aparţinând altor 

minorităţi naţionale media primului admis a fost 7,50 şi a ultimului admis 7,10. 
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La FACULTATEA DE JANDARMI concursul s-a desfăşurat în perioada 

24.07. – 11.08.2016, numărul total de locuri alocate fiind de 50, din care 2 locuri 

pentru candidaţii de etnie  rromă, 2 locuri pentru candidaţii de etnie maghiară şi 2 

locuri pentru candidaţii aparţinând altor minorităţi. Cele 50 de locuri vor avea 

beneficiari diferiţi, după cum urmează: 49 pentru I.G.J.R. şi unul pentru I.G.Av. Pentru 

acestea au fost constituite şi transmise Academiei de Poliţie un număr de 415 dosare. 

La înscriere au fost prezenţi 391 candidaţi, dintre aceştia 324 fiind bărbaţi 

(dintre care 9 de etnie rromă, 5 de etnie maghiară şi 5 aparţinând altor minorităţi) si 67 

femei (dintre care una de etnie rromă). 

La proba medicală au fost prezenţi 391 candidaţi (324 bărbaţi, 67 femei) şi au 

fost respinşi 5 (2 bărbaţi, 3 femei). 

La proba sportivă au fost respinşi 80 (52 bărbaţi, 28 femei), rămânând în 

concurs 306 (270 bărbaţi, 36 femei). 

În conformitate cu art. 111 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017, care prevede că locurile rămase 

neocupate de către candidaţii care au participat la concursul de admitere pe locuri 

distincte alocate cetăţenilor români aparţinând unor minorităţi naţionale, pot fi 

completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respinşi” la aceeaşi facultate şi 

specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor 

obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de 

prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie,  a fost 

redistribuit un  loc. 

Au fost declaraţi „admis” 50 de candidaţi (43 bărbaţi dintre care 2 de etnie 

rromă, 1 de etnie maghiară şi 2 aparţinând altor minorităţi şi 7 femei dintre care una 

aparţinând altor minorităţi) 

Media primului admis a fost 8,70 şi a ultimului admis 7,60. La candidaţii de 

etnie rromă media primului admis a fost 7,00 şi a ultimului admis 6,90, la candidaţii de 

etnie maghiară media singurului admis a fost 5,60.iar la candidaţii aparţinând altor 

minorităţi naţionale media primului admis a fost 7,10 şi a ultimului admis 6,40. 

 

La FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE 

concursul s-a desfăşurat în perioada 24.07-11.08.2017 pentru specializarea Drept, 

învăţământ cu frecvenţă şi în perioada 10-23.08.2017 pentru specializarea 

Administraţie Publica, învăţământ cu frecvenţă. Pentru specializarea Drept, forma de 

învăţământ la distanţă, concursul s-a desfășurat în perioada 04-23.09.2017. 

 

La specializarea Drept, învăţământ cu frecvenţă, au fost alocate 115  locuri. 

Acestea vor avea beneficiari diferiţi, după cum urmează: 85 I.G.P.R, 5 I.G.I., 10 

I.G.P.F., 5 I.G.J.R., 5 S.P.P. şi 5M.Ap.N.. 

A fost declarat “admis” Cucuruzanu Tudor, prin punerea în aplicare a deciziei 

1057/2017, rămânând astfel pentru a fi ocupate de către ceilalţi candidaţi un număr de 

114 de locuri, pentru care au fost transmise către Academia de Poliţie 585 de dosare. 

S-au înscris 559 candidaţi (301 bărbaţi, 258 femei), iar pentru proba medicală nu 

s-au prezentat 2 candidaţi (1 bărbat şi o femeie). La această probă au fost respinşi 10 

candidaţi (4 bărbaţi si 6 femei).  
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La proba sportivă au absentat 2 candidaţi, iar din cei 547 candidaţi (296 bărbaţi, 

251 femei) care au susţinut această probă, au fost declaraţi „respins” un număr de 152 

(44 bărbaţi, 108 femei). 

Cei 393 candidaţi (250 bărbaţi, 143 femei) rămaşi în concurs au susţinut proba 

scrisă iar în urma acesteia au fost declaraţi „admis” 114 (60 bărbaţi, 54 femei)  

Media primului admis a fost 9,50 şi a ultimului admis 7,60. 

La specializarea Administraţie Publică, învăţământ cu frecvenţă, au fost 

alocate 100 de locuri, toate în regim cu taxă, adresate personalului civil.  

Admiterea la acest program de studii universitare de licenţă se realizează prin 

concurs de dosare. S-au înscris un număr de 25 candidaţi (6 bărbaţi, 19 femei), toţi 

fiind declaraţi admişi.  

Media de admitere a fiecărui candidat a fost media generală obţinută la 

examenul de bacalaureat, respectiv 9,18 pentru primul admis şi 6,71 pentru ultimul 

admis. 

La specializarea Drept, forma de învăţământ la distanţă concursul pentru 

ocuparea celor 100 locuri, în regim cu taxă, a fost desfășurat în perioada 04-

23.09.2017. S-au înscris 28 de candidaţi (22 bărbaţi, 6 femei).  

La proba scrisă din data de 21.09.2017 s-au prezentat un număr de 26 de 

candidați (20 bărbați, 6 femei), existând doi candidați (bărbați) care nu s-au prezentat.  

După concursul de admitere au fost declarați admiși un număr de 20 de 

concurenți, 16 bărbați și 4 femei. 

Media primului admis a fost 8,80 şi a ultimului admis 5,00.  

Comparativ cu anul precedent media minimă de intrare a fost mai mică (5,00 în 

2017 faţă de 7,10 în 2016) 

 

La FACULTATEA DE POMPIERI concursul s-a desfăşurat în perioada 25.07 

– 11.08.2017. Pentru cele 35 locuri disponibile au fost constituite un număr de 227 

dosare, fiind prezenţi la înscriere un număr de 184 candidaţi. Din cele 35 locuri scoase 

la concurs, un loc a fost repartizat pentru candidaţii de etnie rromă, pentru care s-a 

înscris un singur candidat. 

La contravizita medicală nu s-a prezentat  1 candidat, iar 3 au fost declaraţi 

„respins”, în timp ce la probele sportive nu s-au prezentat 2 candidaţi iar 20 nu au 

îndeplinit baremele şi au fost declaraţi „respins”.  

Pentru susţinerea probelor scrise au rămas 160 candidaţi, concurenţa fiind de 

4,68 candidaţi pe loc. 

Toţi candidaţii rămaşi în concurs au susţinut proba scrisă, ulterior fiind declaraţi 

admişi 35 dintre aceştia. Locul distinct alocat pentru cetăţeni români de etnie rromă  a 

fost  completat prin redistribuire, conf. art. 111 din Regulamentul privind organizarea 

şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017. 

Media primului admis a fost 9,50 şi a ultimului admis 8,00. 

 

La FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ examenul s-a desfăşurat în perioada 

24.07 – 11.08.2017, pentru cele 25 locuri (15 la buget – dintre care 3 rezervate 

candidaţilor de etnie maghiară şi 10 cu taxă) înscriindu-se 59 de candidaţi  – pe 

locurile rezervate candidaţilor de etnie maghiară s-a înscris un singur candidat. 

La evaluarea medicală au fost declaraţi „apt” toţi cei 59 de candidaţi (17 bărbați, 

42 femei). 
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La evaluarea psihologică au absentat 2 candidaţi. Au susţinut testarea 49 de 

candidaţi, din care au obținut rezultatul „apt” 41 de candidați. Un număr de 8 candidați 
aveau testarea psihologică efectuată, lucru atestat prin eliberarea de duplicate de pe 

avizele psihologice ale acestora de la Centrul de Psihosociologie, cu rezultatul „apt”.  

După această etapă au rămas în concurs 49 de candidaţi (17 bărbați și 42 , 

concurenţa fiind de 1,88/loc. 

La proba scrisă au fost doi absenţi (2 femei). 

Au fost declaraţi admişi 25 de candidaţi (7 bărbaţi, 18 femei), din care 15 la 

buget (4 bărbaţi, 11 femei) şi 10 la cu taxă (3 bărbat, 7 femei), care au obţinut medii 

între 9,50 şi 8,06. Locurile rezervate minorităţilor au fost ocupate prin redistribuire, 

conform prevederilor art. 111 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de 

Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017. 

 

CONTESTAŢII REFERITOARE LA DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

În perioada înscrierii şi a desfăşurării probelor din etapa I – probe eliminatorii, 

au fost depuse şi soluţionate conform Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile 

Academiei de Poliţie, ,,Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017, un număr de  24 de petiţii 

referitoare în principal la: 

- reprogramarea datei de desfăşurare a probelor eliminatorii. Petiţiile care au 

fost depuse înainte de începerea probelor eliminatorii au fost aprobate, în timp ce 

petiţiile depuse după începerea acestor probe sau de către candidaţii care nu s-au 

prezentat conform planificării, au fost respinse. 

- restituirea taxei de înscriere – au fost respinse deoarece art. 22 din 

Regulament  prevede că Taxa de înscriere la concurs nu se restituie.  

- contestarea rezultatului contravizitei medicale – respinse în conformitate cu 

art. 31 din Regulament, care prevede că  Nu se admit contestaţii sau derogări de la 

decizia Comisiei de contravizită care se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentului 

Regulament 

Nu au existat petiţii referitoare la contestarea rezultatelor la proba de verificare 

a aptitudinilor fizice. 

La finalul concursului de admitere au fost depuse un număr de 43 de 

contestaţii, dintre care 16 la Facultatea de Poliţie, 7 la Facultatea de Jandarmi, 8 la 

Facultatea de Poliţie de Frontieră, 10 la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

şi 2 la Facultatea de Pompieri. La Facultatea de Arhivistică nu au fost depuse 

contestaţii. 

Contestaţiile depuse au avut ca principal subiect renumărarea punctelor de pe 

grilele de răspuns, precum şi modul de formulare al unor întrebări. 

Analizarea contestaţiilor s-a desfăşurat în prezenţa candidaţilor care le-au 

depus şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor. 

Toate contestaţiile au fost respinse ca fiind nefondate, renumărarea punctelor 

de pe grilele de răspuns nu a modificat nici un punctaj obţinut anterior, iar contestaţiile 

referitoare la modul de formulare al unor întrebări nu au fost admise deoarece erau 

nefondate. 
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ASPECTE PRIVIND DOSARELE DE RECRUTARE 

Pe linie de resurse umane, în urma verificărilor dosarelor de recrutare a 

candidaţilor pentru concursul de admitere în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan 

Cuza”, sesiunea 2017, transmise de către unităţile de recrutare, s-au constatat o serie 

de abateri de la regularitate, după cum urmează: 

- au existat numeroase cereri de înscriere ale candidaţilor nesemnate şi nedatate 

sau fără aprobarea inspectorului şef; 

- datele personale ale candidaţilor, specialitatea, specializarea, forma de 

învăţământ pentru care candidează, introduse în sistemul informatic – e-Management 

Resurse Umane – Modul unic admitere şcoli – e-Admitere au fost eronate, existând un 

număr foarte mare de inadvertenţe între datele din dosare şi baza de date. 

- au fost transmise fişe medicale fără a avea concluzia „apt” din partea 

medicului şef. 

 

FINALIZAREA STUDIILOR DE LICENŢĂ 

Finalizarea studiilor de licenţă s-a realizat în conformitate cu Regulamentul 

aprobat de Senatul Universitar, elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor 

acte normative: 

-Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie 

,,Alexandru Ioan Cuza”,  din cadrul M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3098 din 27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei – 

cadru  de organizare şi desfăşurare a  examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

 

Facultatea de Poliţie 

În perioada 03-07.07.2017, s-a organizat şi desfăşurat examenul de licenţă 

pentru studenţii seriei 2014-2017, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă 

redusă. Studiile s-au finalizat cu examen de licenţă care a constat în evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 

răspunsuri multiple alcătuit din 90 de întrebări, selectate din tematicile şi bibliografiile 

aferente.  

Promovabilitatea absolvenţilor care au susţinut examenul de licenţă sesiunea 

iulie 2017 a fost de 100%, fiind 297 absolvenţi ai Facultăţii de Poliţie, la forma de 

învăţământ cu frecvenţă şi 38 absolvenţi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.  

 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

Programul de studii universitare de licenţă „drept” 

Programul de studii se derulează în prezent în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative în două formate, respectiv cursuri cu frecvenţă, pentru viitorii ofiţeri ai 

MAI, cu durata de 4 ani, 240 CST, precum şi învăţământ la distanţă, pentru ofiţerii 

MAI care doresc să îşi completeze studiile universitare de licenţă în domeniul juridic, 

cu durata de 4 ani, 240 CST. 

Programul de studii universitare de licenţă „administraţie publică”  
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Programul de studii se derulează în prezent în Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 

Administrative în în forma cursuri cu frecvenţă, cu durata de 3 ani, 180 CST, pentru 

formarea de specialiști pentru administrația publică centrală sau locală. 

 

Facultatea de Poliţie de Frontieră 

În perioada 03 – 06.07.2017, s-a organizat şi desfăşurat examenul de licenţă 

pentru studenţii seriei 2014 – 2017, învăţământ cu frecvenţă (38 studenţi) şi 

învăţământ cu frecvenţă redusă (4 studenţi).  

Studiile s-au finalizat cu examen de licenţă care a constat în evaluarea 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate constând în rezolvarea unui chestionar cu 

răspunsuri multiple alcătuit din 100 de întrebări, selectate din tematicile şi 

bibliografiile aferente. Această probă s-a desfăşurat în ziua de 04.07.2017, începând cu 

ora 09.00.  

Tematica şi bibliografia completă pentru proba scrisă a fost adusă la cunoştinţa 

studenţilor prin înmânarea de broşuri încă din luna decembrie 2016. În data de 

03.07.2017 s-a desfăşurat examenul de competenţă lincvistică la limba engleză. Pe 

timpul organizării şi desfăşurării examenului de licenţă în Facultatea de Poliţie de 

Frontieră nu s-au înregistrat evenimente şi nu au fost depuse contestaţii. 

Examenul a fost promovat de către toţi studenţii înscrişi cu medii cuprinse între 

9,45 şi 8,07. 

 

Facultatea de Jandarmi 

În perioada 03 – 06.07.2017, s-a organizat şi desfăşurat examenul de licenţă 

pentru studenţii seriei 2014 – 2017, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă 

redusă.  

Studiile s-au finalizat cu examen de  competenţă lingvistică susţinut în data de 

03.07.2017 şi proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate în data 

de 04.07.2017. 

Acest examen a constat în rezolvarea unui chestionar cu răspunsuri multiple 

alcătuit din 90 de întrebări, selectate din tematicile şi bibliografiile aferente.  

Tematica şi bibliografia completă pentru proba scrisă a fosta adusă la  

cunoştinţa studenţilor prin înmânarea de broşuri încă din luna decembrie 2016. 

Pe timpul organizării şi desfăşurării examenului de licenţă în Facultatea de 

Jandarmi nu s-au înregistrat evenimente şi nu au fost depuse contestaţii. 

Examenul a fost promovat de către toţi studenţii înscrişi cu medii cuprinse între 

9,20 şi 9,40. 
 

Facultatea de Pompieri 

În perioada 03.07 – 07.07.2017, s-a organizat şi desfăşurat examenul de 

diplomă pentru studenţii seriei 2013-2017, învăţământ cu frecvenţă. 

Examenul de diplomă a constat în susţinerea a două probe astfel:  

a) Proba I – evaluarea cunoştinţelor:  

- Discipline fundamentale : Bazele hidraulicii; Bazele Termotehnicii; Bazele 

electrotehnicii – test grilă; 

-   Discipline de specialitate : Inginerie sanitară sau Instalaţii de ventilare şi 

climatizare; Aparate termice sau Instalaţii de încălzire; Instalaţii electrice sau Maşini 

electrice – test grilă; 
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-  Discipline din domeniul  Ingineriei securităţii la incendiu: Prevenirea 

incendiilor; Comportare la foc a construcţiilor; Teoria arderii, procedee şi substanţe de 

stingere; Instalaţii de detecţie, semnalizare şi stingere a incendiilor   – test grilă; 

Absolvenţii, pe bază de raport scris, au optat pe bază de raport scris, pentru o 

disciplină din cele fundamentale, o disciplină din cele de specialitate şi disciplinele din 

domeniul Ingineriei securităţii la incendiu. 

Această probă s-a desfăşurat în ziua de 04.07.2017, începând cu ora 09,00, pe 

durata a 3 ore. 

Tematica şi bibliografia completă pentru proba scrisă a fost adusă la cunoştinţa 

studenţilor prin afişare în cursul lunii mai 2017. 

Rezultatele la proba scrisă – discipline fundamentale şi de specialitate s-au 

concretizat astfel : 

 s-au prezentat toţi 49 de studenţi integralişti (din 49), promoţia 2017, 

seria 2013-2017- 4 absolvenţi sunt din R. Moldova şi 10 din Palestina.  

 49 studenţi, au promovat proba scrisă, fiind obţinute 16 medii de 10 

(zece), cea mai mică medie fiind 6,33 (şase 33%); 

 media probei scrise pentru absolvenţii din această serie a fost 9,53 

(nouă 53%). 

b) Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă: 

Propunerile de teme pentru proiectul de diplomă au fost afişate încă din luna 

noiembrie 2016, studenţii având posibilitatea să opteze pentru o anumită temă. Astfel 

au fost întocmite cererile pentru întocmirea lucrărilor aprobate. 

Pentru elaborarea şi prezentarea lucrării de diplomă, absolvenţii au avut la 

dispoziţie Ghidul metodologic privind elaborarea şi prezentarea lucrării de 

diplomă întocmit în acest scop la nivelul departamentului şi aprobat de Consiliul 

facultăţii. 

Media proiectului de diplomă a rezultat din media notelor acordate de 

preşedintele comisiei şi membrii comisiei (4 membri).  

Mediile proiectelor de diplomă au fost cuprinse între nota 8 şi nota 10. Cei 49 

absolvenţi din seria 2013-2017, după susţinerea proiectului de diplomă, au fost 

declaraţi de către comisia pentru examenul de diplomă „ingineri”, media finală a 

examenului de diplomă fiind cuprinsă între 8 şi 10.  

Media examenului de diplomă pentru promoţia 2017 a fost 9,50 (nouă 50%) În 

urma calculării mediilor generale de absolvire, şeful promoţiei 2017 al Facultăţii de 

Pompieri este PUICAR Daniel BOGDAN-DANIEL – medie generală de absolvire 

9,65 (nouă 65 %). 

Pe timpul organizării şi desfăşurării examenului de diplomă în Facultatea de 

Pompieri nu s-a înregistrat nici un fel de eveniment. 
 

Facultatea de Arhivistică 

Examenul de licenţă desfăşurat la sediul facultăţii a fost structurat pe 2 probe:  

1) Proba scrisă - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

(teme de arhivistică şi istorie a românilor, timp de lucru 4 h);  

2)  Probă orală - Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă;  
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Din cei 17 absolvenţi, doi nu s-au prezentat la examenul de licenţă din motive 

personale; A rezultat un număr de 15 licenţiaţi în domeniul Istorie, specializarea 

Arhivistică; Şeful de promotie a fost d-ra Popa Anelisa, cu media 9,40. 

 Examenul de licenţă s-a derulat fără incidente, fiind luate toate măsurile 

pentru împiedicarea tentativelor de fraudă. 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Facultatea de Poliţie: 

În sesiunea de admitere septembrie 2017, s-a organizat concurs de admitere la 

6 programe de studii universitare de masterat în domeniul „Ordine publică şi siguranţă 

naţională”, după cum urmează: 

1. Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională (120 

credite - 4 semestre); 

2. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale (120 credite - 4 

semestre); 

3. Managementul activităţilor informative (120 credite - 4 semestre); 

4. Managementul investigării fraudelor (120 credite - 4 semestre) ;  

5. Poliţie judiciară (120 credite - 4 semestre); 

6. Comunicare socială proactivă a poliţiei (120 credite - 4 semestre). 

 

Situaţia numărului de studenţi-masteranzi înmatriculaţi la programele de studii 

universitare de masterat gestionate la nivelul facultăţii se prezintă conform tabelului ce 

urmează. 

SERIA 2017 - 2019 

1. Managementul  activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 75 

2. Managementul activităţilor informative 75 

3. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 31 

4. Managementul investigării fraudelor 32 

5. Poliţie judiciară 27 

6. Comunicare socială proactivă a poliţiei 8 

SERIA 2016 – 2018 

1. Managementul  activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 74 

2. Managementul activităţilor informative 57 

3. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 50 

4. Managementul investigării fraudelor 34 

5. Poliţie judiciară 52 

6. Comunicare socială proactivă a poliţiei 18 

 

La nivelul Facultăţii de Poliţie, pentru programele de studii universitare de 

masterat, au fost organizate două sesiuni de susţinere a examenului de disertaţie, 

respectiv sesiunea martie 2017 şi sesiunea iulie 2017. 

În cadrul sesiunii martie 2017, s-au înscris 48 de absolvenţi ai seriei 2015-

2017, toţi de la Programul de Studii Universitare de Masterat „Managementul  

activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”, precum şi 2 absolvenţi din seria 
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anterioară 2014-2016, de la Programele de Studii Universitare de Masterat „Poliţie 

Judiciară” şi „Managementul  activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională”. 

Examenul s-a desfăşurat în condiţii optime cu respectarea prevederilor legale şi 

a avut ca rezultat promovabilitatea tuturor absolvenţilor participanţi. 

În cadrul sesiunii iulie 2017, s-au înscris 132 de absolvenţi ai seriei 2015-2017, 

după cum urmează: 

- 47 absolvenţi ai Programului de Studii Universitare de Masterat 

„Managementul activităţilor informative”; 

- 44 absolvenţi ai Programului de Studii Universitare de Masterat 

„Managementul investigării fraudelor”; 

- 41 absolvenţi ai Programului de Studii Universitare de Masterat 

„Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale”. 

De asemenea, au participat la examen şi 2 absolvenţi din seria anterioară 2014-

2016, de la Programul de Studii Universitare de Masterat „Managementul investigării 

fraudelor”. 

Activităţile specifice sesiunii s-au desfăşurat în strictă concordanţă cu 

prevederile procedurale, iar promovabilitatea a fost de 100%. 

Sistematic, situaţia privind numărul absolvenţilor la cele 5 programe de 

masterat este evidenţiată în tabelul următor: 

MARTIE 2017 

1. Managementul  activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 48  

2. Managementul  activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională 

– serie anterioară (2014 - 2016) 

1 

3. Poliţie Judiciară – serie anterioară (2014 - 2016) 1 

IULIE 2017 

1. Managementul investigării fraudelor 44 

2. Managementul investigării fraudelor – serie anterioară 2 

3. Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale 41 

4. Managementul activităţilor informative 47 

 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative derulează în momentul de faţă un 

număr de 7 programe de studii universitare de masterat (Științe penale,Cercetări 

criminalistice aplicate, Drept Administrativ, Dreptul Afacerilor, Managementul 

resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică, Managementul pregătirii 

operaționale de jandarmi, Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan).  

Sunt înmatriculați 430 de studenți masteranzi, 262 în anul I și 168 în anul II iar 

la buget sunt 81 la ambele serii. 

 

Facultatea de Poliţie de Frontieră 

La Facultatea de Poliţie de Frontieră funcţionează un program universitar de 

masterat. 

Denumirea programului: Managementul operaţional la frontiera externă 

Schengen 
Domeniul de studii universitare de masterat: Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională 
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Locuri: 50 (6 bugetate şi 44 cu taxă). 

Forma de învăţământ: cu frecvenţă 

Programul are 120 credite şi se desfăşoară pe 4 semestre/module 

Filosofia masteratului se bazează pe transmiterea cunoştinţelor de specialitate 

de la nivel academic la nivelul poliţistului de frontieră care implementează în practică 

aceste lucruri pentru eficientizarea controlului frontierelor şi implicit pentru securitatea 

cetăţeanului european. Alături de poliţiştii de frontieră se numără printre cursanţii 

programului de masterat specialişti din cadrul diferitelor agenţii de aplicare a  legii 

interesaţi de caracterul transfrontalier al activităţilor desfăşurate la frontiere şi totodată 

şi reprezentanţi din societatea civilă. 

Planul de învăţământ al masteratului Managementul Operaţional la Frontiera 

Externă Schengen este compus atât din discipline dedicate sectorului operaţional al 

Poliţiei de Frontieră, cât şi din discipline ce vizează aprofundarea domeniilor europene 

de competenţă specială: Justiţiei şi Afaceri Interne şi Drept European. Cursurile 

programului de masterat sunt conduse de cadre didactice universitare şi de specialişti 

recunoscuţi în domeniu la nivel naţional şi internaţional. 

Modalitatea de distribuire a disciplinelor în planul de învăţământ vizează o 

aprofundare a cunoştinţelor deja însuşite în ciclul de licenţă, aliniate Cadrului 

Sectorial al Calificărilor pentru Poliţia de Frontieră (în special nivelul 4 şi parţial 

nivelul 5) şi Curriculumului Comun pentru pregătirea de bază a poliţiştilor de 

frontieră, completarea acestora cu noi conţinuturi teoretice şi noi competenţe specifice 

aquis-ului Schengen, în conformitate cu nivelele 6 şi parţial 5 şi 7 ale Cadrului 

Sectorial al Calificărilor pentru Poliţia de Frontieră, precum şi capacitarea studenţilor 

masteranzi de a avea o viziune actuală şi fidelă asupra domeniului ordine şi siguranţă 

publică la nivel european. 

Programul de studii universitare de masterat dispune de un plan de cercetare 

ştiinţifică propriu, inclus în planul strategic al Facultăţii de Poliţie de Frontieră, iar 

finalizarea studiilor se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, suplimentul 

diplomei este redactat bilingv (română/engleză) în baza modelului elaborat de grupul 

de experţi ai Comisiei Europene, Consiliului Europei şi CEPES/UNESCO, stabilind 

drepturile conferite de calificare şi de titlu, precum şi competenţele asigurate de 

program.  

Masteratul respectă toate prevederile Filosofiei educaţionale de la Bologna, 

adaptate domeniului Educaţiei şi instruirii vocaţionale conform Declaraţiei de la 

Copenhaga, dar şi în spiritul Concepţiei de pregătire şi formare a personalului din 

Ministerul Afacerilor Interne. 

Programul de studii universitare de masterat poate fi urmat şi de persoane din 

afara sistemului de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, fiind accesibil şi 

candidaţilor din exterior. 

Masteratul funcţionează pe două serii într-un an universitar: 2016-2018(31 

studenţi)şi 2017-2019 (47 studenţi). 

Au absolvit în cursul anului 2017 un total de 20 studenţi masteranzi (17 din 

promoţia 2015-2017, 2 din promoţia 2014-2016 şi 1 din promoţia 2010-2012). 

 

Facultatea de Pompieri 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Strategiei 

M.A.I. privind formarea profesională continuă a personalului, la nivelul Facultăţii de 

Pompieri sunt acreditate de către ARACIS un număr de 2 de programe de studii 
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universitare de masterat: „Managementul situaţiilor de urgenţă” şi ”Ingineria securităţii 

la incendiu” 

În vederea eficientizării cursurilor de masterat, înaintea începerii anului 

universitar 2017-2018 s-a efectuat o analiză complexă a tuturor programelor, 

urmărindu-se statutul juridic al acestora, actualizarea planurilor de învăţământ în acord 

cu nevoile structurilor operative, respectarea reglementărilor A.R.A.C.I.S., a 

randamentului didactic şi financiar, în urma căreia s-a deschis sesiunea de admitere 

pentru 2 programe de studii universitare de masterat, „Managementul situaţiilor de 

urgenţă” şi ”Ingineria securităţii la incendiu”. 

În anul 2017 au finalizat studiile un număr de 49 de masteranzi,aceştia fiind 

cadre active din structura IGSU, iar la începutul anului universitar 2017 – 2018, în 

urma concursului de admitere organizat, au fost declaraţi admişi 34 de masteranzi.  

Locurile bugetate de la masteratele profesionale au fost alocate exclusiv 

personalului M.A.I., în baza aprobării prealabile a conducerii structurilor din care 

provin, iar pentru locurile nebugetate Senatul Academiei a decis ca taxele să rămână la 

un nivel accesibil, cel mai mic din sistemul naţional de învăţământ superior. 

 

Facultatea de Arhivistică 

În cadrul  Masteratului “Arhivistică contemporană”, seria 2016-2018, din 

totalul de 23 studenţi admişi în anul 2016, 1 s-a retras înainte de înmatriculare, 

rezultând 22 masteranzi înmatriculaţi, 5 au fost pe locuri bugetate, 17 pe locuri cu taxă, 

situaţia prezentându-se astfel: 

 1 masterand în procedură de exmatriculare ca urmare a neachitării 

taxei de studiu şi a comunicării verbale că se va retrage; 

 22 masteranzi au promovat anul I de studiu.  

Înscrierea la examenul de admitere la masterat pentru o nouă serie, 2017-2019,  

a fost organizată ca şi în anul precedent, în două perioade  respectiv, 03-05 iulie 2017, 

rezultând 4 candidaţi înscrişi, respectiv 01-18 septembrie 2017, când s-au înscris 5 

candidaţi. Întrucât după ambele perioade de înscriere numărul total al candidaţilor (9, 

din care 3 pe locurile cu taxă) a fost prea mic pentru a forma o grupă, concursul de 

admitere nu s-a mai desfăşurat în septembrie 2017. 

 

Şcoala doctorală de ordine publică şi siguranţă naţională 

În cursul lunii septembrie 2017 a avut loc examenul de admitere la Programul 

de masterat intitulat: „Cercetări fundamentale în domeniul Ordinii Publice şi 

Siguranţei Naţionale”, în urma căruia au fost declaraţi admişi  20 candidaţi. 
În luna iulie 2017, a avut loc examenul de disertaţie pentru seria 2015 – 2017, 

care a fost promovat de un număr de 23 de masteranzi. 

De menţionat că acest masterat este acreditat în domeniul OPSN de către 

ARACIS şi se desfăşoară începând cu  anul universitar 2014-2015. 

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 

În cadrul I.O.S.U.D. Academia de Poliţie "A. I. Cuza", funcţionează două 

şcoli doctorale:  

1.Şcoala Doctorală "O.P.S.N.- Ordine Publică şi Siguranţă Naţională" 

2. Şcoala Doctorală "Drept" 
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Şcolile Doctorale sunt structuri organizatorice şi administrative care oferă 

sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară 

sau interdisciplinară şi care asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru 

dobândirea competenţelor specifice domeniului studiat, precum şi a competenţelor 

transversale compatibile preocupărilor ştiinţifice ale studenţilor-doctoranzi.  

Domeniul: Ordine Publică Şi Siguranţă Naţională 

Şcoala Doctorală „ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ” 

funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011, 

Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legii nr. 87/2006 

privind asigurarea calităţii educaţiei, Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului 

de cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind 

aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul M.E.C. nr. 

4847/30.10.2002 privind acordarea calităţii de I.O.D în domeniul Ordine publică şi 

siguranţă naţională şi regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurarea 

programelor de studii universitare de doctorat al I.O.S.U.D. 

Şcoala Doctorală asigură doctoranzilor săi condiţiile necesare pentru 

dobândirea competenţelor specifice domeniului Ordine Publică şi Siguranţă 

Naţională, precum şi a competenţelor transversale compatibile preocupărilor 

ştiinţifice ale studenţilor. 

Numărul de conducători de doctorat care desfăşoară activitatea de îndrumare: 

17. 

În anul 2017 s-a mai adăugat un membru al Şcolii Doctorale OPSN, ca urmare 

a aprobării afilierii sale (conf. univ. dr. Sergiu Vasile).  

 

Domeniul: Drept 

Şcoala Doctorală „DREPT” funcţionează în conformitate cu prevederile 

următoarelor acte normative: Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, Legea nr. 

288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legea nr. 87/2006 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011 privind aprobarea 

Codului studiilor universitare de doctorat, Ordinul ministrului învăţământului 

nr.3128/1995 cu Anexa 1 – Lista I.O.D. şi a ramurilor de ştiinţă în care acestea au 

dreptul să organizeze doctoratul (poziţia nr.38) şi Precizările Ministerului Educaţiei 

Naţionale privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului înregistrate sub nr. 43163 

din 27.10.1997, precum şi regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a 

programelor de studii universitare de doctorat al I.O.S.U.D. 

Numărul de conducători de doctorat care desfăşoară activitatea de îndrumare: 

6. 

În anul 2017 s-a mai adăugat un membru al Şcolii Doctorale Drept, ca urmare 

a aprobării afilierii sale (prof. univ. dr. Anca Lelia Lorincz), iar în martie 2018 un 

conducător de doctorat (prof. univ. dr. Dumitru Mazilu) şi-a încetat activitatea, la 

solicitarea sa.  

Activităţi realizate: 

1. În cursul lunii septembrie a anului 2017, s-a desfăşurat examenul de 

admitere la doctorat pentru anul universitar 2017-2018, examen în urma căruia au fost 

înmatriculaţi un număr de 38 de studenţi doctoranzi, dintre care: 

- 13 studenţi doctoranzi în domeniul Drept; 
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- 25 de studenţi doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă 

naţională. 
În cursul anului 2017 au fost susţinute 22 teze de doctorat, după cum urmează: 

- 5 teze în domeniul Drept; 

- 17 de teze în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională. 

În cursul anului 2017 s-a susţinut o teză de abilitare în domeniul  Drept. 

Pe platforma electronică REI,  a MEN,  au fost încărcate documentele din 

dosarele personale ale tuturor studenţilor doctoranzi care au susţinut public teza de 

doctorat, în vederea evaluării şi acordării titlului ştiinţific de doctor.  

În cursul anului 2017, au fost emise, de către comisiile de specialitate 

(CNATDCU), un număr de 18 ordine privind acordarea titlului ştiinţific de doctor, 

dintre care 16 în domeniul „OPSN” şi 2 în domeniul „Drept”.   

În luna noiembrie 2017, s-au desfăşurat activităţile didactice din cadrul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate la care au participat  

studenţii doctoranzi din anul I de studiu, în vederea susţinerii sesiunii de  examene din 

luna februarie 2018. 

De asemenea, în cursul anului 2017 şi de la începutul anului 2018, au fost 

susţinute în faţa comisiilor de îndrumare, proiecte de cercetare ştiinţifică şi referatele 

aferente programului individual de cercetare ştiinţifică. 

La începutul anului universitar 2017-2018, în evidenţă au fost înscrişi 244 de 

studenţi doctoranzi, dintre care: 

- 69 în domeniul Drept; 

- 175 în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională 

 Au fost exmatriculaţi un număr de 46 doctoranzi, astfel: 

- 29 doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională; 

- 17 doctoranzi în domeniul Drept. 

A fost semnat contractul de achiziţie a abonamentului la serviciul electronic 

antiplagiat, cu valabilitate de 1 an de zile. În cadrul acestui program de verificare 

electronică sunt analizate toate tezele de doctorat care urmează a fi susţinute public, 

raportul generat, care conţine coeficienţii de similitudine, constituind un document 

obligatoriu din dosarul studentului doctorand pentru intoducerea pe platforma REI a 

MEN. 

 

2.  Conferinţa ştiinţifică a Şcolilor Doctorale. 

În data de 15 iunie 2017, a avut loc ediţia a VI-a, cu titlul „Noi provocări la 

adresa securităţii interne în Uniunea Europeană”, la care au participat şi susţinut 

comunicări ştiinţifice un număr de 83 de studenţi doctoranzi, atât din domeniul 

Drept, cât şi din domeniul Ordine publică şi siguranţă naţională. 

În volumul conferinţei, care a fost editat pe suport CD, au fost publicate 90 de 

articole, dintre care 28 de articole ale studenţilor doctoranzi în domeniul Drept şi 62 

articole ale studenţilor doctoranzi în domeniul Ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

La conferinţă au participat, în calitate de invitaţi, personalităţi în domeniu şi 
studenţi doctoranzi din cadrul UNAp şi ANI. 
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STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE. ALTE FORME DE 

PREGĂTIRE 
 

Pe lângă programele de pregătire recomandate de Convenţia de la Bologna – 

licenţă, masterat, doctorat – pentru a răspunde nevoilor ministerului şi ale altor 

instituţii ale statului, precum şi societăţii civile, Academia de Poliţie organizează, într-

un cadru instituţional adecvat, şi cursuri de pregătire postuniversitară, de formare 

şi dezvoltare continuă în domeniile „Afaceri interne”, „Drepturile omului” şi 

„Arhivistică”. 
 

1. În domeniul ”Afaceri interne” cursurile postuniversitare sunt organizate de 

către Colegiul Naţional de Afaceri Interne. 

În anul 2017, Colegiul Naţional de Afaceri Interne a organizat: 

- Cursul Postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria 

martie – iulie 2017, nivel managerial strategic, la care au participat 65 cursanţi, dintre 

care au absolvit 54. 

- Cursul Postuniversitar ”Managementul Strategic al Securităţii Publice”, seria 

februarie – iunie 2017, nivel managerial strategic, la care au participat 16 cursanţi, toţi 
absolvind acest curs. 

 

În anul 2017, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, în calitate de membru activ 

al Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), a organizat sub egida din 

cadrul Serviciului European de Acţiune Externă a UE din Brussels şi sub coordonarea 

cms.şef, conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ în calitate de director de curs, a următoarelor 

activităţi: 
a) - Cursul ”Pre-deployment Training for CSDP Missions and Operations 

(PDT MO)”, desfăşurat la Brussels, 24-28.04.2017, la care au fost înscrişi un număr de 

17 cursanţi reprezentanţi ai statelor membre UE şi instituţiilor UE , selectaţi de către 

structurile statelor membre şi instituţiile UE; 

Potrivit Deciziei Consiliului UE în domeniul PSAC, absolvirea unui Curs Pre-

deployment Training for CSDP Missions and Operations va fi o condiţie obligatorie 

pentru întreg personalul care va face parte din misiuni şi operaţii desfăşurate sub egida 

UE pe poziţii de management. 

b)  Cursul "Challenges of securing maritime areas for the European Union", 

seria septembrie-octombrie 2017, la care s-au înscris un număr de 41 cursanţi 
reprezentând state UE, instituţii UE  precum şi state terţe incluse în Politica europeană 

de vecinătate sau alte forme de parteneriat cu UE.  

Cursul de „Securitate Maritimă” a fost propus de către CNAI, iar invitaţia de 

participare a fost asumată de România şi Spania (semnată la nivel de ambasadori de 

către Reprezentanţele Permanente ale celor state pe lângă UE). 

Colegiul Naţional de Afaceri Interne a organizat acest curs în parteneriat cu 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) din Spania, Colegiul 

Naţional de Apărare (Universitatea Naţională de Apărare, „Carol I”), Academia 

Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Navală „Nicola Vaptsarov” de la Varna 

(Bulgaria) şi cu sprijinul IGPF (Garda de Coastă). 

În data de 05.10.2017, în Portul Constanţa, s-a desfăşurat exerciţiul combinat 

„Activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne din România pentru 
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gestionarea unui aflux de imigranţi la frontiera de stat de la Marea Neagră”. La acest 

exerciţiu, care făcea parte din curricula cursului, au participat reprezentanţi din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală Management Operaţional, 

Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului 

General de Aviaţie al MAI, Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi participanţii 
români şi străini la cursul ESDC, conform statului de organizare al exerciţiului. 

c) “Cursul de orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare”, 

seria noiembrie-decembrie 2017, la care s-au înscris un număr de 54 cursanţi 
reprezentând state UE, instituţii UE  precum şi state terţe incluse în Politica europeană 

de vecinătate sau alte forme de parteneriat cu UE.  

Cursul a fost organizat sub egida ESDC de pe lângă Comisia Europeană în 

parteneriat cu  Ministerului Afacerilor Externe. 

Activităţile planificate în cadrul celui de-al doilea modul, s-au desfăşurat în 

cadrul Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Ministerului Afacerilor Interne - 

Sala de Marmură, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi Centrului Sud 

Est European de Aplicare a Legii (SELEC). 

Cursanţii au beneficiat de lectori şi experţi de înalt nivel proveniţi din cadrul, 

EU SATCEN, ESDC EAB, CPCC, CMPD, EUMM Georgia, CCPEW, UBB, SELEC, 

CCPI, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, IGPF, IGJR, 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, CNAI-Academia de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”. 

 

2. În domeniul ”Drepturilor omului” cursurile postuniversitare sunt 

organizate de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne prin Centrul de Promovare a 

Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare. În anul 2017, Centrul de Promovare a 

Drepturilor Omului a organizat şi desfăşurat cursul postuniversitar „Drepturile omului 

în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, la care au participat 18 de cursanţi, dintre 

care au absolvit 18. 

În mai 2017, la Sala Colegiului s-a organizat  Masa Rotundă pe tema 

„Perspectivele respectării drepturilor omului în structurile de ordine şi siguranţă 

publică”, eveniment la care au participat atât cursanţii cât şi profesorii formatori. 

 

3. În domeniul Arhivistică, programele de formare profesională-perfecţionare 

pentru ocupaţia „arhivar” (cod COR 441501) au fost organizate de către Şcoala 

Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu” din cadrul 

Facultăţii de Arhivistică. Structura, a cărei funcţionare este reglementată de Legea nr. 

16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, şi de legislaţia naţională privind formarea 

profesională a adulţilor, şi-a desfăşurat activitatea în baza AUTORIZAŢIEI, seria B, 

nr. 0007531, eliberată Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” de Comisia de 

Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Municipiul Bucureşti, în urma 

înregistrării în Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor la 

nr. 40/1473/11.03.2014. Programele de formare profesională au avut ca obiectiv 

pregătirea arhivarilor, respectiv a personalului însărcinat cu atribuţii pe linie de arhivă 

la nivelul compartimentelor de muncă, astfel încât planificarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice acestei ocupaţii să fie efectuate în conformitate cu necesităţile 
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organizaţiilor, cu cerinţele legislaţiei arhivistice în vigoare şi cu prevederile 

standardului ocupaţional.  

Pe lângă personalul menţionat, grupul ţintă vizat pentru pregătirea prin 

Programul de formare profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” (cod COR 

441501) a cuprins şi persoanele care au dorit să-şi dezvolte competenţele specifice 

ocupaţiei sub îndrumarea formatorilor în domeniu. În anul 2017, Programul de formare 

profesională-perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” a fost organizat pentru 5 grupe de 

cursanţi, totalizând un număr total de 126 persoane formate. Participanţii la cursuri au 

provenit din cadrul unor ministere şi organizaţii importante ale statului, precum: 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială, Agenţia pentru protecţia mediului, Insittutul Naţional 

de Sănătate Publică, Universitatea Spiru Haret, Administraţia Naţională de 

Meteorologie, Teatrul evreiesc de Stat, spitale, muzee, primării etc. 

 

III. SITUAŢIA PERSONALULUI INSTITUŢIEI 

 

La data de 01 ianuarie 2018, numărul total al personalului angajat pe perioadă 

nedeterminată este de 385, din care 99 personal didactic titular, 49 personal didactic 

auxiliar și 237 personal nedidactic. 

Din totalul personalului didactic titular, 14 sunt profesori universitari, 27 

conferențiari universitari, 36 lectori universitari, 6 asistenți universitari și 16 instructori 

de ordine publică, după cum urmează: 

 

Facultatea 
Numărul personalului didactic 

TOTAL 
Profesor Conferențiar Lector Asistent Instructor 

Poliție 4 9 9 3 11 36 

Poliție de Frontieră 2 4 4 1 3 14 

Jandarmi 1 0 3 - 1 5 

Științe Juridice  

și Administrative 
6 6 12 2 - 26 

Pompieri 0 5 5 0 1 11 

Arhivistică 1 3 3 0 - 7 

TOTAL 14 27 36 6 16 99 

 

În ceea ce privește posturile vacante, situația acestora este prezentată detaliat în 

tabelul de mai jos: 

 

Facultatea 
Posturi didactice vacante 

TOTAL 
Profesor Conferențiar Lector Asistent Instructor 

Poliție 10 8 7 1 6 32 

Poliție de Frontieră 3 4 6 2 1 16 

Jandarmi 2 5 3 - 4 14 

Științe Juridice  

și Administrative 
9 13 2 3 - 27 

Pompieri 3 3 3 2 2 13 
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Arhivistică 3 1 5 1 - 10 

C.N.A.I. 8 1 1 - - 10 

TOTAL 38 35 27 9 13 122 

 

IV. REZULTATELE ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 

 

Strategiile de cercetare stabilite la nivelul facultăţilor Academiei de Poliţie sunt 

în concordanţă cu principalele obiective din cadrul Strategiei de cercetare stabilite la 

nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul 2017. 
 

Facultatea de Poliţie 

Facultatea de Poliţie ocupă o poziţie importantă în contextul activităţilor de 

cercetare ştiinţifică derulate la nivelul Academiei, ultimii ani demonstrând rolul activ 

îndeplinit de personalul comunităţii universitare (cadre didactice şi studenţi) prin 

participarea în cadrul unor proiecte de cercetare, editarea unor publicaţii ştiinţifice 

periodice (reviste indexate în baze de date internaţionale ori cu prestigiu recunoscut în 

domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică) ori organizarea unor conferinţe 

ştiinţifice şi sesiuni de comunicări ştiinţifice sau workshop-uri, activităţi care au 

contribuit la dezvoltarea cunoaşterii în materie. 

În anul precedent, cadrele didactice ale departamentelor facultăţii au publicat 

mai multe monografii, cursuri universitare, studii de practică judiciară, caiete de 

seminarii şi alte lucrări de specialitate în edituri cu prestigiu, recunoscute la nivel 

naţional, precum şi peste 32 articole de specialitate juridică şi poliţienească în diferite 

reviste de specialitate indexate BDI. 

În cadrul facultăţii, au fost editate mai multe reviste indexate BDI, precum 

International Journal of Information Security and Cybercrime, Revista de investigare 

a criminalităţii, Journal of Criminal Investigation şi Forum Criminalistic (reuşindu-se 

indexarea revistei în sistemul DOI (CrossRef) şi alocarea de indicatori DOI pentru 

toate articolele publicate). 

Membrii Departamentului de Ştiinţe Comportamentale au fost implicaţi în 3 

proiecte de cercetare, ai căror beneficiari au fost Administraţia Prezidenţială, Guvernul 

României (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ 

şi Antreprenoriat, Ministerul Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale), Parlamentul 

României – Camera Deputaţilor, respectiv Senatul României. 

În cadrul cercului de criminalistică, cadrele didactice au coordonat 180 de 

referate şi articole, care au fost prezentate în cadrul sesiunii de comunicări a 

studenţilor şi altor conferinţe ori evenimente ştinţifice pe parcursul anului 2017. De 

asemenea, studenţii membri ai cercului de criminalistică au efectuat o serie de cercetări 

privind tehnica criminalistică modernă, cercetări materializate într-o serie de referate şi 

lucrări ştiinţifice, unele dintre ele fiind publicate, altele fiind în curs de publicare. 

Cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Poliţie s-a materializat, pe parcursul 

anului precedent, prin desfăşurarea următoarelor evenimente ştiinţifice: 

 - Conferinţa internaţională de criminalistică cu tema „Romanian 

Educational System of Forensic Science – 5th Edition”, organizată la Academia de 

Poliţie “A. I. Cuza”, în parteneriat cu Institutul Naţional de Criminalistică şi Asociaţia 

Europeană pentru Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti, România, 27-28.04.2017.  
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- personalul Facultăţii de Poliţie împreună cu studenţii au fost implicaţi în mod 

activ în cadrul Comitetului de organizare atât a Conferinţei ştiinţifice internaţionale 

”PROVOCĂRI ŞI STRATEGII ÎN ORDINEA ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ” (17-18 mai 

2017), cât şi a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor ”IMPORTANŢA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR ÎN CADRUL SOCIETĂŢII BAZATE PE 

CUNOAŞTERE” (20 aprilie 2017). 

- Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, în ziua de 23 martie 2017, departamentele 

din cadrul Facultăţii de Poliţie au organizat următoarele workshop-uri: un workshop 

dedicat problemei integrităţii profesionale în activitatea Ministerului Afacerilor 

Interne, în colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie; workshop cu tema 

„Oportunităţi şi provocări în spaţiul cibernetic”;  workshop cu tema „Locul şi rolul 

criminalisticii în cadrul Poliţiei Române”. 

- În data de 28 aprilie 2017, Facultatea de Poliţie a organizat în parteneriat cu 

Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române un workshop dedicat analizei comportamentale şi tehnicii criminal profiling, 

la care au participat studenţii Facultăţii de Poliţie, personal cu funcţii de conducere din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului 

General al Poliţiei Române, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor centrale şi 

teritoriale de investigaţii criminale, experţii din cadrul Serviciului de Analiză 

Comportamentală, precum şi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor.  

- În ziua de 14.11.2017, Facultatea de Poliţie în colaborare cu Agenţia 

Naţională de Integritate, au organizat masa rotundă cu tema „Integritatea în exercitarea 

funcţiilor publice”. La această activitate au participat reprezentanţii Agenţiei Naţionale 

de Integritate, cadre didactice universitare şi studenţi, precum şi specialişti din cadrul 

Direcţiei Generale Anticorupţie, fiind prezentate şi dezbătute aspectele actuale din 

sfera incompatibilităţilor, conflictelor de interese şi declarării regimului juridic al 

averilor şi intereselor, precum şi particularităţile Sistemului informatic integrat pentru 

prevenirea şi identificarea potenţialelor conflicte de interese (PREVENT). 

- În ziua de 11 decembrie 2017, Facultatea de Poliţie în colaborare cu Direcţia 

Prevenire din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, au organizat workshop-ul cu 

tema „Integrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie în contextul integrităţii 

profesionale”. La această activitate au participat Secretarul General al Agenţiei 

Naţionale de Integritate, specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, tineri 

absolvenţi şi manageri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cadre 

didactice universitare şi studenţi, precum şi specialistul criminolog Dan Antonescu. 

- În data de 14 decembrie 2017, Departamentul de Ştiinţe Comportamentale din 

cadrul Facultăţii de Poliţie, a organizat workshop-ul cu tema „Oportunităţi şi provocări 

în spaţiul cibernetic – ediţia a II-a”. La acest workshop au participat persoane cu rol de 

decizie şi specialişti din Secretariatul General al Guvernului României, Centrul 

Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, Ministerul de Afaceri 

Externe, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Consiliului Europei, 

Institutul European din România, Institutul Naţional al Magistraturii, Institutul 

Naţional de Control Intern din România, Direcţia Naţională Anticorupţie, Academia 

Română, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea Politehnică din 

Bucureşti, precum şi studenţi din Academia de Poliţie, specializarea Combaterea 

Criminalităţii Informatice. 
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Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

Începând cu luna noiembrie 2015, Consiliul Facultăţii de Știinţe Juridice şi 

Administrative a aprobat Strategia de Cercetare Ştiinţifică pentru 2015-2018 document 

care vine să completeze şi operaţionalizeze Strategia de Cercetare Ştiinţifică a 

Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” în componentele care privesc Facultatea noastră.  

Elaborarea şi realizarea acestei strategii aduce ca element de noutate chiar 

scopul şi viziunea privitoare la locul şi rolul cercetării ştiinţifice în cadrul procesului 

educaţional, aceasta având drept scop crearea condiţiilor necesare pentru realizarea 

elementelor-cheie privind instituirea în Facultate a unei veritabile culturi 

organizaţionale bazate pe educaţie-cercetare-inovare-cunoaştere.  

Intervalul de timp necesar dezvoltării unei astfel de culturi organizaţionale este 

întotdeauna excedentar orizontului de planificare anuală şi se poate cuantifica doar în 

timp, prin monitorizare continuă şi aplicarea de corecţii de sistem acolo unde este 

cazul, după modele manageriale deschise, orientate spre atingerea de obiective 

punctuale. 

Cercetarea ştiinţifică la nivelul cadrelor facultăţii a fost materializată prin 

următoarele: 

Departamentul de Drept Public și Administrație Publică 

Nr.

crt. Autor Tipul lucrării 

1. 
Prof. univ. dr. Moinescu 

Gabriel 

Cursuri: 

- Teoria generală a dreptului 

 

2. 
Conf. univ. dr. Macarovschi 

Laura 

Cursuri: 

- Drept internaţional privat; 

- Constituția României comentată 

3. 
Conf. univ. dr. David 

Ungureanu 

Monografii: 

- Tratat de drepturile omului. 

 

 

4. Lect. univ. dr. Băncilă Adrian 

Articole: 

- „Punerea la dispoziție a polițiștilor în 

România”, în volumul Conferinței științifice 

internaționale „Provocări și strategii în 

ordinea și siguranța publicș”, Ediția a VI-a, 

17-18 mai 2017 București, Editura Sitech, 

Craiova, 2017, p.49-55, ISSN 2559-3277. 

Adrian Băncilă, „Unele precizări despre 

statutul studentului doctorand”, în volumul 

Conferinței științifice internaționale a 

școlilor doctorale „Noi provovãri la adresa 

secutirății interne în Uniunea Europeană”, 

Ediția a VI-a, 15 iunie 2017, București, 

Editura Research & Science, București, 

2017 

5. 
Lect. univ. dr. Cîrciumaru 

Andreea 

Cursuri: 

- Drept administrativ vol. I 
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6. 
Lect. univ. dr. Năstase 

Cătălina 

Cursuri: 

- Teoria generală a dreptului 

 

Departamentul de Drept Penal 

A. Cursuri, monografii: 

Conf. univ.dr. Ionuţ Andrei Barbu, Conf. univ. dr. Alexandru Florin 

Măgureanu: 

1. Culegere de teste-grilă. Drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017, 

243 de pagini, ISBN: 978-606-673-939-9 

 

Lect. univ. dr. Gina Negruţ: 

1. Alexandru Boroi, Gina Negruţ, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2017, ISBN 978-606-27-0784-2 

B. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate: 

Prof. univ. dr. Anca – Lelia Lorincz: 

1. Dreptul unor persoane de a nu da declaraţii în calitate de martor, în 

reglementarea Codului de procedură penală român, în Tribuna Juridică, vol. 7, nr.1, 

iunie 2017, Editura ASE Bucureşti (revistă indexată în  THOMSON REUTERS, 

EBSCO HOST, HEIN ONLINE, PRO QUEST, SSRN, Central and Eastern European 

Online Library, Ulrischweb, vLex, IndexCopernicus, SCIPIO etc.) ISSN 2247-7195, e-

ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195 (în coautorat); 

Lect. univ. dr. Gianina –Anemona Radu: 

1. Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori, Revista Dreptul nr. 

12/2017, ISSN 1018-0435, p. 127-136  

C. Lucrări susţinute la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice: 

Conf.univ.dr. Ionuţ-Andrei Barbu: 

1. Unele controverse privind starea de necesitate în dreptul penal (coautor 

conf. univ. dr. Alexandru Florin Măgureanu), lucrare susţinută în cadrul conferinţei 

internaţionale organizate de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, publicată în volumul 

conferinţei „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”,  Bucureşti, 17-18 

mai 2017, Ed. Sitech, Craiova, p. 13-20, ISSN 2559-3277 

Prof. univ. dr. Anca – Lelia Lorincz: 

1. Efectele încheierii unui acord de mediere în cauzele penale, în volumul 

Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa 

publică – ed. a VI-a” (The 6th International Scientific Conference „Challenges and 

Strategies în Public Safety and Order”) organizată de  Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, Bucureşti, 17- 18 mai 2017, Editura Sitech, Craiova (volum indexat în 

SSRN, Google Scholar, Academia.edu, Research Gate Scientific Network), ISSN 

2559-3277 (autor unic); 

2. Influenţa modificărilor legislative intervenite în materie procesual-penală, 

în ultimul deceniu, asupra evoluţiei dreptului procesual penal în România, în volumul 

Sesiunii ştiinţifice „10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul 

asupra evoluţiei dreptului românesc” organizată de  Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti, 31 martie 2017 (volum 

indexat în baza de date National Strategies Observer - NOS, secțiunea Law Sciences), 

ISBN CD: 978-606-39-0043-3 (autor unic); 

3. Transferul de proceduri în materie penală – impediment temporar pentru 

punerea în mișcare a acțiunii penale, în volumul Conferinței științifice internaționale 
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„Literature, Discourse and Multicultural Dialogue” ed. a V-a (LDMD 5), Secțiunea 

Științe sociale, organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 9-10 

decembrie 2017, Editura Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureş, ISBN: 978-606-8624-12-

9 (în coautorat). 

Conf.univ.dr. Alexandru Florin Măgureanu 

1. Mecanismul trecerii la act, lucrare prezentată în cadrul conferinţei naţionale 

cu participare internaţională Justiţie şi management în societatea modernă, ediţia a II-

a, 26/27 mai 2017, Univ. Spiru Haret Braşov, publicată în volumul conferinţei, Ed. 

Sitech, Craiova, 2017, pp. 41-48, ISBN 978-606-11-5916-1 

2. Human dignity between means and purpose, lucrare prezentată în cadrul 

conferinţei Proceedings of the 5th International Conference on Law and Social Order, 

Constanţa, 2015, publicată în 2017 în volumul colectiv al conferinţei, pp. 114-120, 

ISBN 978-1-942585-29-9, Vol. 2, Ed. Addleton Academic Publishers, New York, 

2017 

3. Unele controverse privind starea de necesitate în dreptul penal (coautor 

conf. univ. dr. Ionuţ Andrei Barbu), lucrare susţinută în cadrul conferinţei 

internaţionale organizate de Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, publicată în volumul 

conferinţei „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”,  Bucureşti, 17-18 

mai 2017, Ed. Sitech, Craiova, p. 13-20, ISSN 2559-3277 

Lect. univ. dr. Gianina –Anemona Radu: 

1. Discriminarea în penitenciare, Conferința Internațională a Nediscriminării și 

Egalității de Șanse, Ediția a XI-a, NEDES 2017, Ed. Pro Universitaria, București, 

2017, ISSN 2344-6722, p. 117-122; 

Lect. univ. dr. Gina Negruţ 

1. Some Considerations of the Non-Constitutionality of Article 70 Paragraph 

(1)  of the Code of Criminal Proceedings on the Solution of Abstention or Challenge of 

the Prosecutor in the Course of the Criminal Trial, (coautorat prof. univ. dr. 

Alexandru Boroi şi lect. univ. dr. Negruţ Gina), articol prezentat la Conferinţa 

internaţională de drept, studii europene şi relaţii internaţionale, ediţia a IV-a, 2017, 

intitulată ,,Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanţ după un deceniu de la 

aderare”, publicat în volumul conferinţei, ISBN 978-606-27-0879-5, p. 410-416. 

2. Rezolvarea conflictului de competenţă dintre organele de urmărire penală - 

o posibilă cauză de suspendare a urmăririi penale? (autor),  articol prezentat la 

Conferinţa internaţională ,,Challenges and Strategies in Public Safety and Order”, 

Ediţia a VI-a, Bucureşti, în perioada 17-18 mai 2017 şi publicat în volumul conferinţei, 

ISSN 2559-3277, p. 161-166. 

3. Some considerations of the possibility to apply the arbitral procedure in 

matters related to extradition and the european arrest warrant, (coautorat cu prof. 

univ. dr. Alexandru Boroi), articol prezentat la Conferinţa internaţională ,,Educaţie şi 

creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, organizată în cadrul Universităţii 

Titu Maiorescu, Bucureşti, în perioada 16-18 noiembrie 2017, şi publicat pe CD-ul 

conferinţei şi în volumul conferinţei, ISSN – 2248-0064, ISBN – 978-3-9503145, pct. 

1.5. 

4. Some considerations of the need to transpose the Directive 2014/42/EU on 

the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the 

European Union in the provisions of article 1121 of the Criminal Code, (coautor cu 

drd. Doca George), articol prezentat la Conferinţa internaţională ,,Educaţie şi 

creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, organizată în cadrul Universităţii 
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Titu Maiorescu, Bucureşti, în perioada 16-18 noiembrie 2017, şi publicat pe CD-ul 

conferinţei şi în volumul conferinţei, ISSN – 2248-0064, ISBN – 978-3-9503145, pct. 

1.24. 

 

Departamentul de Drept Privat 

Lect.univ.dr. Iorga Ion 

- Participare la International Conference “Exploration, 

EducationandProgress in The ThirdMillennium” 5 th May 2017, "Dunărea de Jos" 

University of Galaţi, România Faculty of Juridical, Social And Political 

SciencesJuridical, Administrative, Social and Political Research Center cu lucrarea 

The Simulation of a Trading Company. 

Prof.univ.dr. LozneanuVerginel 

- Coordonator, alături de Teodor Bodoașcă, Călina Jugastru, Eugen 

Hurubă, al volumuluiLIBER AMICORUM IOAN LEȘ : Contribuții la studiul 

dreptului privat, Editura Universul Juridic, București, 2017; 

- Publicarea lucrării ”Unele aspecte controversate privind publicitatea 

hotărârii de divorț și data la care este desfăcută căsătoria” în volumul LIBER 

AMICORUM IOAN LEȘ : Contribuții la studiul dreptului privat, Editura Universul 

Juridic, București, 2017. 

Prof.univ.dr. Ioan Mara 

- Participare la International Conference “Exploration, 

EducationandProgress in The ThirdMillennium” 5 th May 2017, "Dunărea de Jos" 

University of Galaţi, România Faculty of Juridical, Social And Political 

SciencesJuridical, Administrative, Social and Political Research Center cu lucrărileThe 

Equivalence of Graduation or Graduation Diploma of Long-Up Superior Education in 

Some Particular Situations;CriticalConsiderations on SomeRules in theMaterials of 

Professional Training of PoliceOfficers 

Conf.univ.dr. Gheorghiu Valeria 

- Participare la Conferința internațională ”Perspective ale dreptului 

afacerilor în mileniul al treilea”, noiembrie 2017, cu lucrarea ”Folosirea nelegitimă a 

dreptului la propria imagine în spațiul virtual”, publicată în Tribuna Juridică vol.8 

issue 1, 2018; 

- Publicarea lucrării ”Examinarea practicii judiciare privind exercitarea 

autorității părintești de către un singur părinte” în Law Review vol.14 nr.1/2017, 

ISSN 1548-6605; 

Lect.univ.dr.Vasile Cătălin 

- În perioada octombrie 2017- ianuarie 2018 în calitate de Director Adjunct 

al Direcției Dialog Social, a participat în cadrul grupurilor de lucru la elaborarea sau 

amendarea următoarelor acte normative:Legea dialogului social nr.62/2011;Hotărârea 

Guvernului nr.1260/2011 privind sectoarele de activitate;Ordonanța Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;Hotărârea Guvernuluiprivind 

organizareaşifuncţionareaOficiului de Mediere şi Arbitraj a Conflictelor 

Colective de Muncă;Hotărârea Guvernului nr.25/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social;Legea nr.248/2013 

privind organizarea şifuncţionarea Consiliului Economic şi Social. 

- Susținere prelegere și sesiune de întrebări cu privire la ”Noile modificări 

ale CODULUI MUNCII si ale Legii Dialogului Social” în cadrul Conferinţei Revistei 

Române de Dreptul Muncii ediția a II-a organizată de Revista Română de Dreptul 
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Muncii, sub licenţa Editurii Wolters Kluwer România şi în parteneriat cu Uniunea 

Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii 22 noiembrie 2017, București; 

- Participare din partea Ministerului Consultării Publice și Dialogului 

Social la reuniunea Grupului Directorilor Generali pe Relații Industriale al Comisiei 

Europene, desfăşurată la Sofia, Bulgaria, în 24 noiembrie 2017; 

- Participare la Cafeneaua de dreptul muncii, București, 13 decembrie 2017 

organizată de Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii; 

Lect.univ.dr. Dragu Laurențiu 

- Participare la International Conference “Exploration, 

EducationandProgress in The ThirdMillennium” 5 th May 2017, "Dunărea de Jos" 

University of Galaţi, România Faculty of Juridical, Social And Political 

SciencesJuridical, Administrative, Social and Political Research Center cu lucrarea 

PracticalConsequences of theDisinheritance. 

Asist.univ.dr. Dumitrache Ștefania 

- Participare la Conferința națională cu participare internațională ”Instituții 

juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană”, ediția 

a XI-a, Universitatea Româno—Americană, noiembrie 2017 cu lucrarea ”Discuții în 

legătură cu modificările aduse Codului muncii prin OUG. nr.53/2017”, publicat în 

Revista Contemporary Legal Institutions vol.9/nr.1/2017  

 

Facultatea de Poliţie de Frontieră 

Activitatea Didactică: 

Departamentului Poliţie de frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi pregătire 

Schengenasigură pregătirea de specialitate pentru specializarea poliţie de frontieră dar 

şi pentru imigrări şi paşapoarte, relaţionând atât cu PFR, IGI şi DGP, chiar dacă 

studenţii de la cele două specializări sunt înmatriculaţi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative. Pentru asigurarea orelor la specializarea imigrări am 

apelat la un specialist din cadrul IGI care participă în calitate de profesor asociat. 

Ofiţeri specialişti din cadrul IGPF au participat lunar la întâlniri cu studenţii la 

disciplinele Investigarea criminalităţii transfrontaliere şi Tactica Poliţiei de 

Frontieră – controlul de frontieră. 

Activităţile didactice desfăşurate la disciplina Legislaţie Schengen şi limbile 

străine (engleză, franceză şi germană) cu studenţii Academiei acoperă în acest 

moment necesarul de formare iniţială în domeniu pentru studiile de licenţă al tuturor 

facultăţilor din Academie: Facultatea de Poliţie, Poliţie de Frontieră,  Drept şi 

administraţie publică, Jandarmi, Arhivistică şi Pompieri. Deservind practic toate 

facultăţile Academiei, normele cadrelor didactice de la aceste disciplină sunt încărcate 

la nivelul maxim stabilit prin Senatul Academiei, de aceea am apelat şi anul acesta 

universitar la profesori asociaţi la limba engleză şi franceză.  

În vederea creşterii actului educaţional, preocupările cadrelor didactice ale 

Facultăţii s-au concentrat pe pregătirea riguroasă a seminariilor, lucrărilor practice şi 

cursurilor la nivelul tuturor anilor de studii, elaborarea testelor de evaluare semestrială, 

a examenelor de an şi a testării lingvistice la absolvire. De asemenea, cercurile 

ştiinţifice organizate cu studenţii, contribuţia studenţilor la elaborarea Revistei în 

limba engleză sau articolelor publicate în Revista Frontiera, pregătirea suplimentară a 

studenţilor cu rezultate foarte bune pentru participarea la concursuri pentru obţinerea 

certificării demonstrează preocupările constante ale cadrelor noastre didactice pentru 

creşterea nivelului de performanţă a studenţilor. 
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Trebuie de asemenea menţionată pregătirea şi îndrumarea studenţilor pentru 

elaborarea articolelor prezentate la Conferinţa anuală a studenţilor, conferinţă 

organizată de Facultatea Poliţie de Frontieră. De asemenea, Conferinţa anuală a 

cadrelor didactice din Academia de Poliţie a fost organizată anul acesta , în întregime 

de Facultatea Poliţie de Frontieră. 

Nu în ultimul rând, trebuie apreciat efortul cadrelor didactice care au calitatea 

de îndrumători ai grupelor de studenţi, ceea ce subliniază aportul pe care acestea îl 

aduc şi educaţiei studenţilor, nu numai activităţii de învăţământ. 

O atenţie deosebită a fost acordată şi activităţii de coordonare de către cadrele 

didactice a practicii de specialitate a studenţilor, efectuată în lunile februarie şi iulie ale 

anului 2017 la structurile operative ale beneficiarilor, ocazie cu care s-a constatat că 

studenţii s-au implicat cu entuziasm în îndeplinirea misiunilor ce le-au fost repartizate, 

dovedind o bună pregatire teoretică şi un simţ practic dezvoltat, ceea ce a condus la 

aprecierea acestora de către tutorii profesionali cu note foarte bune. 

Precizăm faptul că notele obţinute la testarea competenţelor lingvistice din 

iunie 2017 au fost peste 7, fapt care le-a permis intrarea în examenul de licenţă. Notele 

obţinute de studenţi la această disciplină şi înscrierea unui număr foarte mare de 

studenţi la examenele de mărire de notă din septembrie 2017 demonstrează seriozitatea 

cu care atât profesorii, cât şi studenţii abordează această disciplină.  

Activităţile extracuricurale 

 Organizarea cu succes în luna martie a unei activităţi prilejuite cu ocazia 

zilei porţilor deschise la care au participat studenţii, activitate care a evidenţiat foarte 

buna pregătire, atât teoretică cât şi practică a acestora. La acest eveniment au participat 

ca invitaţi elevi de la şcolile/liceele din Bucureşti şi invitaţi de la structurile 

beneficiare: Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru 

Imigrări şi Direcţia Generală de Paşapoarte şi studenţi din Academia de Poliţie.  

Activitatea s-a desfăşurat pe mai multe paliere şi a avut un impact pozitiv 

asupra invitaţilor din structurile beneficiare şi din mediul educational post-liceal. Am 

beneficiat şi de participarea unor speialişti străini care şi-au adus expertiza la Modul de 

pregătire în domeniul detecţiei şi combaterii traficului de autovehicule furate, 

organizat cu aceeaşi ocazie cu sprijinul Ambasadei Republicii Germania la Bucureşti. 

Activităţile practic-aplicative au fost pregătite şi executate de studenţi din 

cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră. Scopul activităţii l-a reprezentat demonstrarea 

experienţei practice dobândite de studenţii poliţişti de frontieră în urma pregătirii de 

specialitate şi transmiterea unui mesaj pentru elevii şi studenţii invitaţi de a se alătura 

echipei noastre. 

Coordonarea lucrărilor studenţilor pentru participarea la Conferinţa anuală a 

studenţilor, „Importanţa învăţământului universitar în cadrul societăţii bazate pe 

cunoaştere” Secţiunea Limbi străine, aprilie 2017. 

 ElaborareaRevisteistudenţilorîn lb. engleză 

 Pregătireasuplimentară a studenţilor cu rezultate foarte bune pentru 

participarea la concursuri pentru obţinerea certificării şi a recunoaşterii internaţionale 

prin Institutele de profil de limba engleză, franceză şi germană (British Council, 

InstitutulFrancez, Institutul Goethe). 

Toate acestea vin să completeze cadrul de pregătire disponibil pentru studenţii 

facultăţii şi să sublinieze eforturile făcute de personalul didactic pentru menţinerea 

unui nivel ridicat al calităţii pregătirii oferite. 

Managementul Calităţii 
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O componentă importantă a managementului calităţii unei instituţii de 

învăţământ o reprezintă dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi aportul pe care 

îl aduc cercetării ştiinţifice. 

În acest sens Facultatea Poliţie de Frontieră a propus promovarea pe posture 

didactice superioare a cadrelor care îndeplines ccriteriile prevăzute în Standardele 

naţionale minimale şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în învăţământul 

superior. Datorită unor motive obiective care ţin de managementul ministerului de 

interne, in cursul anului 2017 acest lucru nu s-a materializat. 

În cursul anului 2017, tot personalul facultăţii a participat la Sesiunea ştiinţifică 

cu participare internaţională din mai 2017, cu tema Provocări şi strategii în ordinea 

şi siguranţa publică organizată de Academia de Poliţie, atât în cadrul dezbaterilor cât 

şi cu articole de cercetare ştiinţifică (7 colegi).   

De asemenea, evidenţiem participarea la Conferinţa ştiinţifică internaţională 

”Romanian Educational System of Forensic Science”, organizată de Academia de 

Poliţie „Al. I. Cuza” şi European Association of Scientific Research, Bucureşti, 27-28 

aprilie, 2017 – în care două cadre didactice din cadrul Departamentului de limbi 

străine au avut contribuţii ca membre în colectivul ştiinţific, participante cu articole 

publicate în volum şi translatori. 

Nu în ultimul rând trebuie notată participarea cu articole şi la Sesiunea 

ştiinţifică cu participare internaţională organizată de Facultatea de Pompieri, 

„SIGPROT” Managementul situaţiilor de urgenţă, prin reprezentantele 

Departamentului Limbi Străine care predau în cadrul acestei structure. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată la nivelul Facultăţii Poliţie de 

Frontieră s-a materializat în cursul anului 2017 în elaborarea de articole şi a unor 

lucrări de specialitate şi alte materiale didactice precum şi publicarea lor în reviste 

de specialitate sau prezentarea în cadrul meselor rotunde sau a sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice. Au fost publicate în total de cadrele didactice ale facultăţii un 

total de 14 articole de specialitate şi o teză de doctorat. De asemenea, în cursul anului 

a fost susţinută public o teză de doctorat şi doi colegi din cadrul Departamentului 

Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen au susţinut în cadrul 

Şcolii Doctorale referate cu subiecte de noutate foarte apreciate. 

Participări în calitate de membri în diverse comisii, grupuri de lucru sau 

in rol de coordonator al activităţii ştiinţifice 

O altă coordonată a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a 

contribuţiei la asigurarea calităţii învăţământului o reprezintăparticipările în calitate de 

membri în diverse comisii sau grupuri de lucru în cadrul Academiei. Cadrele didactice 

din cadrul Facultăţii sunt membrii în: 

- Senatul Academiei (prof.univ.d.r Sergiu VASILE ŞI conf.univ.dr. 

Carmen CHERVASE) 

- Consiliul Facultăţii 

- Comisia de asigurare a calităţii în învăţământ în Academie 

- Comisia de licenţă 

- Comisia de admitere- supraveghere şi plutoane – tot personalul facultăţii 

- Comisia de îndrumare a activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Şcolii 

doctorale de OPSN 

- Comisia de etică şi deontologie profesională a Academiei 

- Comisia de acordare a burselor în Facultate 

- Comisii Concurs pt. ocuparea posturilor în Departament 
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- Responsabil Erasmus+ pt. Facultate 

 

În cursul anului 2017, pe lângă asumarea atribuţiilor care decurg din calităţile 

de mai sus, corpul profesoral a fost implicat şi în: 

- Coordonarea Secţiuni iConferinţei ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor 

didactice; 

- Grupul de lucru privind Carta universitară 

- Grupul de lucru Metodologie etică şi deontologie profesională 

 Pentru cadrele didactice ale departamentului Limbi Străine, o componentă 

specifică a activităţii departamentului o reprezintă participarea la: 

- testările competenţelor lingvistice ale candidaţilor la admitere doctorat, 

CNAI 

- translaţii în cadrul conferinţelor organizate în cadrul Academiei şi cu 

ocazia delegaţiilor care au avut loc şi a invitaţilor străini în Academie 

- traduceri de documenteîninteresulinstituţiei. 

Cooperare intra şi interuniversitară 

La nivelul Facultăţii de Poliţie de Frontieră există o preocupare continuă pentru 

relaţionarea şi cooperarea intra şi interuniversitară. În acest sens menţionăm: 

- Calitatea de profesor asociat a d-lui prof. univ. dr. Sergiu Adrian VASILE 

în cadrul European Joint Masters’ in Strategic Border Management, program 

european de masterat aflat sub egida unui consorţiu de 6 universităţi şi finanţat de 

Agenţia Frontex;  

- Calitatea de profesor asociat a dnei prof. univ. dr. Gabriela ŞERBĂNOIU, 

care are o colaborare la plata cu ora cu Universitatea Bucureşti şi ASE; 

De asemenea, includem aici colaborarea cadrelor didactice din Facultate cu 

organisme culturale şi de educaţie în limbi străine la nivel naţional precum: British 

Council, Institutul francez şi Institutul Goethe, la care adăugăm calitatea de examinator 

Cambridge pentru limba engleză, dobândită în urma examenelor de certificare de către 

dna conf.univ.dr. Chersan Ileana şi dna conf.univ.dr. Pielmuş Cristina. 

Nu în ultimul rând, menţionăm buna colaborare cu colegii din alte universităţi, 

prin participarea cu articole la Conferinţele şi Sesiunile de comunicări ştiinţifice  

organizate de către acestea şi prin cooptarea în Comisiile pentru ocuparea posturilor 

didactice, care permit promovarea cadrelor didactice în posturi superioare şi recrutarea 

de noi profesori.  

În al doilea semestru al anului 2017 a fost semnat un acord de colaborare cu 

profesorii de limbri străine din cadrul ANI şi MapN cu scopul de a maximmiza  

procesul de dezvoltare a abilităţilor lingvistice a studenţilor acestor instituţii. 

Relaţii internaţionale 

La nivelul Departamentului Poliţie de frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi 

pregătire Schengen: 

În cursul anului 2017, Facultatea de Poliţie de Frontieră a participat la un total 

de 35 de misiuni organizare, finanţate şi implementate de Poliţia de Frontieră şi Garda 

de Coastă Europeană, Frontex. Comparat cu anul 2016 când au fost desfăşurate 17 

astfel de misiuni, creşterea volumului de activitate este evident. Acest lucru vine să 

sublinieze pe de-o parte profesionalismul şi aprecierea pe care cadrele facultăţii au 

dobândit-o la nivel european fiind invitaţi să participe în cadrul acestor activităţi ca şi 

instructori sau formatori şi pe de altă parte preocuparea constantă pentru maximizarea 

gradului de pregătire al corpului didactic, atât la nivel european cât şi internaţional. 
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Proiectele în care personalul facultăţii este implicat la nivelul Frontex sunt: 

- Masteratul European privind managementul strategic al Frontierelor 

- CCC – Common Core Curiculum, Curricula Comună de Pregătire 

- Cadrul Sectorial al Calificărilor – SQF pentru poliţiştii de frontieră 

- Manualul de pregătire pentru respectarea drepturilor fundamentale în 

activitatea desfăşurată de poliţiştii de frontieră 

Activitatea de relaţii internaţionale desfăşurată la nivelul Facultăţii de Poliţie 

de Frontieră nu este limitată la relaţionarea cu Agenţia europeană Frontex. Două cadre 

ale facultăţii au participat în cursul anului 2017 la programul de schimb CEPOL şi la 

sesiunea de pregătire a formatorilor organizată de CEPOL în Portugalia şi Lituania. 

De asemenea, în cadrul Programului ERASMUS +, în cursul anului 2017 au 

fost desfăşurate la nivelul Facultăţii de Poliţie de Frontieră 8 mobilităţi de predare 

dintre care: 

6 Mobilităţi de predare in-coming (primiri): 

- Estonia, 10-14 aprilie 2017, prof. Kai VEISPAK-RAWLINGS 

- Cehia, 24-26 aprilie 2017, prof. Barbora VEGRICHTOVA 

- Polonia, 28mai-5iunie 2017, prof. Dariusz KOZERAWSKI 

- Polonia, 9-13 octombrie 2017- instr. Krzysztof GACKOWSKI 

-            - instr. Marek KARPINSKI 

- Polonia, 10-14 decembrie 2017, prof. Tomasz MAZUR  

 

2 Mobilităţi de predare out-going (plecări): 

- Conf. univ. dr. PIELMUŞ Cristina la Academia de Poliţie din Praga, 

Republica Cehă, 2-7 aprilie 2017 

- Prof. univ. dr. ŞERBĂNOIU Gabriela la Academia de Studii de 

Securitate din Tallinn, Estonia, 14-19 mai 2017. 

 Aproximativ 200 de studenţi din cadrul Academiei de la Facultăţile de 

Poliţie, Poliţie de Frontieră şi Drept au beneficiat de cunoştinţele şi informaţiile pe 

care cei 6 profesori de la Academiile de Poliţie din Estonia, Cehia şi Polonia le-au 

transmis prin prelegerile susţinute la nivelul Academiei de Poliţie. 

Activitarea de relaţii internaţionale desfăşurată în cursul anului 2017 de 

Facultatea de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie a cuprins şi 

organizarea, in luna martie 2017, a unui curs de pregătire mixt in domeniul detectării şi 

combaterii traficului de autovehicule furate la care au participat atât studenţii Facultăţii 

cât şi poliţişti de frontieră din structurile operative. Activitatea a fost finanţată în 

întregime de Ambasada Republicii Germane la Bucureşti prin sprijinul acordat de 

ofiţerul de legătură german. Aspectul de noutate al activităţii desfăşurate l-a constituit 

contactul direct pe care studenţii l-au avut, in cadul instituţiei de învăţământ cu poliţişii 

activi de la mai multe arme, cu care au studiat în acelaşi timp această linie de muncă.  

Tot circumscris activităţii de relaţii internţionale trebuie menţionată legătura 

directă pe care Facultatea de Poliţie de Frontieră a creat-o în cursul anului 2017 cu 

instituţia ofiţerului de legătură nu doar din Germania dar şi Belgia şi Austria. Prezenţa 

ofiţerilor aflaţi la post în cadrul acestor structuri, în faţa studenţilor Facultăţii de Poliţie 

de Frontieră reprezintă primul contact pe care aceştia din urmă în au cu sistemul de 

cooperare poliţienească internaţională, contact direct şi empiric menit pe de-o parte să 

dezvolte capacitatea efectivă a studenţilor cât şi să asigure cele mai înalte standarde de 

pregătire în cadrul Facultăţii de Poliţe de Frontieră. 
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Nu în ultimul rând trebuie menţionată şi relaţionarea cu Ambasada Statelor 

Unite ale Americii la Bucureşti care, prin reprezentaţii săi a fost prezentă în cadrul 

Facultăţii de Poliţie de Frontieră pentru a pune bazele unei colaborări directe care se va 

materializa în cursul anului 2018. 

Împreună cu specialişti din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări 

colaborăm în Proiectul predefinit ”Azil şi migraţie” ca şi experţi pe următoarele 

componete: 

Componenta IV: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului 

IGI/IGPF/IGPR/ANITP prin schimb de experienţă, training specific în vederea 

gestionării eficiente a fenomenului imigraţiei în contextul actual 

Componenta V: Facilitarea procesului de gestionare a imigraţiei în România 

prin activităţi de cercetare, informare a actorilor naţionali şi cooperare la nivel 

regional 

 

Tabel centralizator cu rezultatele cercetării la Facultatea de Poliţie de 

Frontieră 

 Total 

Cursuri, cărţi, monografii, etc. 4 

Articole publicate în reviste indexate BDI 22 

Participări la conferinţe naţionale sau internaţionale, 

simpozioane etc. 

35 

Proiecte/Granturi de cercetare câştigate 0 

Participări la Proiecte /Granturi de cercetare 1 
 

Facultatea de Jandarmi 

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Facultăţii de Jandarmi s-a 

desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi 

O.M.A.I. nr. 136 din 2012 privind Strategia de cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul 

M.A.I., în scopul utilizării cunoştinţelor ştiinţifice pentru perfecţionarea sau realizarea 

de noi produse, tehnologii şi servicii în domeniile de interes ale M.A.I. şi Academiei, 

furnizării de materiale didactice de un înalt nivel calitativ studenţilor şi îmbunătăţirii 

actului didactic-formativ. 

În această perioadă a crescut numărul participanţilor la manifestările naţionale 

şi internaţionale organizate de instituţie, M.A.I. şi alte instituţii similare. 

Cercetarea ştiinţifică, la nivelul cadrelor didactice, s-a materializat prin: 

- participarea tuturor cadrelor didactice din facultate la organizarea şi 

desfăşurarea Simpozionului ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi perspective” 

Ediţia a-VII-a, în ziua de 30.03.2017, precum şi la editarea volumului simpozionului; 

- în perioada 17-18.05.2017, cadrele didactice au participat la Conferinţa 

Ştiinţifică Internaţională – „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică” – 

ediţia a VI-a, publicând articole în volumul manifestării; 

- publicarea unor articole de către cadrele facultăţii în reviste şi alte publicaţii 

de specialitate; 

- îndrumarea şi coordonarea de către personalul didactic al facultăţii a 

studenţilor pentru participarea cu articole şi studii de cercetare la simpozioane 

ştiinţifice. 

Cercetarea ştiinţifică la nivelul cadrelor facultăţii a fost materializată prin 

următoarele articole şi studii: 
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 Prof. univ. dr. Cezar Peţa : Jandarmeriile europene – Guardia Civil; 

‘Simpozionul  Ştiinţific Jandarmeria Română – tradiţii  şi perspective-’, Ediţia a VII-a. 

ISBN 978-606-11-5848-5 

 Lect. univ. dr. Ştefan Dogaru : Aspecte teoretice  şi practice ale uzului de 

armă în legislaţia naţională, ‘Simpozionul  Ştiinţific Jandarmeria Română – tradiţii  şi 

perspective-’, Ediţia a VII-a. ISBN 978-606-11-5848-5 

 Lect. univ. dr. Marin Porojanu : Efectele factorilor de insecuritate în 

epoca globalizării, ‘Simpozionul  Ştiinţific Jandarmeria Română – tradiţii  şi 

perspective-’, Ediţia a VII-a. ISBN 978-606-11-5848-5 

 Lect. univ. dr. Sorin Stelian Căpăţînă : Jandarmeria Română pe 

internet/reţelele de socializare – mijloc de promovare/barometru al încrederii, 

‘Simpozionul  Ştiinţific Jandarmeria Română – tradiţii  şi perspective-’, Ediţia a VII-a. 

ISBN 978-606-11-5848-5 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă : Jandarmeria Română sub efectul 

schimbului de generaţii, ‘Simpozionul  Ştiinţific Jandarmeria Română – tradiţii  şi 

perspective-’, Ediţia a VII-a. ISBN 978-606-11-5848-5 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă coautor : Terorismul mileniului III Concluzii  

Şi învăţăminte după comiterea atacurilor teroriste 9/11 septembrie 2001, ISBN 978-

606-11-5693-1 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă coautor : Viitorul U.E. după o radiografie 

cât mai aproape de realitatea securităţii acesteia. Univers Strategic – Revistă de 

Studii Strategice Interdisciplinare şi de Securitate, nr. 3/2017, ISSN 2068-1682 Online, 

ISSN 20677464 Print. 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă coautor : Califatul terorii ISIS, ameninţare la 

adresa occidentului în contextual actual, Revista de  Ştiinţe Militare, ISSN 1582-7410. 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă coautor : Escaladarea terorismului Islamic 

în faţa unui occident derutat  şi aproape muribund, Revista de  Ştiinţe Militare, ISSN 

2457-9904. 

 Lect. univ. dr. Cătălin Enuţă coautor : Ambiţiile imperiale ale lui Putin, 

mai actuale ca oricând profitând de lentoarea occidentului, Revista Jandarmeriei, 

ISSN 2247-9457 şi  ISSN-L = 1843-388X  

 Instructor Militar I Nistor Gabriel Călin : Ereditatea desenelor papilare, 

Revista Forum Criminalistic, ISSN 1844-2641. 

 Lect. univ. dr. Ştefan Dogaru : Legal regulations on the use of weapons at 

European level / Reglementări juridice în materia uzului de armă în plan european, 

prezentat în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale Provocări şi strategii în ordinea 

şi siguranţa publică (International Scientific Conference ,,Challenges and strategies in 

public safety and order”, 6th edition, Bucarest, Romania, May 17-18, 2017), din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, ediţia a 6-a, Editura Sitech (Sitech 

Publishing House), (Cod CNCSIS 170), Bucureşti, 17-18.05.2017, ISSN 2559-3277, 

pp. 263-270. 

 Lect. univ. dr. Ştefan Dogaru : Aspecte teoretice şi practice ale uzului de 

armă în legislaţia naţională (partea I), articol publicat în Revista Jandarmeria Română, 

anul XI, Numărul 40, septembrie 2017, revistă editată de Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române, ISSN – L 1843 – 388X, pp. 4-9. 

 Lect. univ. dr. Ştefan Dogaru : Aspecte teoretice şi practice ale uzului de 

armă în legislaţia naţională (partea a II-a), articol publicat în Revista Jandarmeria 
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Română, anul XI, Numărul 41, septembrie 2017, revistă editată de Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, ISSN – L 1843 – 388X, pp. 4-7. 

 Lect. univ. dr. Sorin Stelian Căpăţînă : Current issues regarding the 

organization and Holding of the public meetings in Romania / Aspecte actuale privind 

organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice în România, (International Scientific 

Conference ,,Challenges and strategies in public safety and order”, 6th edition, 

Bucarest, Romania, May 17-18, 2017), din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, ediţia a 6-a, Editura Sitech (Sitech Publishing House), (Cod CNCSIS 

170), Bucureşti, 17-18.05.2017, ISSN 2559-3277, pp. 247-256. 

 
Cercetarea ştiinţifică, la nivelul studenţilor, s-a materializat prin: 

- participarea la Simpozionul ştiinţific „Jandarmeria Română - tradiţii şi 

perspective” Ediţia a-VII-a, în ziua de 30.03.2017 unde au fost prezentate articole de 

actualitate în domeniul istoricului Jandarmeriei Române, punând în discuţie subiecte 

istorice de mare interes. 

- participarea la Sesiunea ştiinţifică anuală a studenţilor din Academia de 

Poliţie din luna mai 2017, la care au participat cu diverse referate un număr de 41 de 

studenţi. 

- în perioada 08-10.05.2017, stud. Moise Alexandra Gabriela şi stud. Oprea 

Emanuel Alexandru au participat la conferinţa interdisciplinară ,,Administraţie, 

patrimoniu naţional şi educaţie în context european”, desfăşurată de către 

Universitatea Babeş-Bolyai la Baza de agrement a acesteia din localitatea Baru, Jud. 

Hunedoara, alături de alţi 10 studenţi ai Academiei de Poliţie. 

 

Facultatea de Pompieri 

Rezultatele cercetării la Facultatea de Pompieri: Sesiunea de comunicări 

ştiinţifice cu participare internaţională a cadrelor, “SIGPROT 2017 – Managementul 

situaţiilor de urgenţă” a avut loc în luna mai 2017 şi s-a bucurat de prezenţa unor 

cercetători de valoare în domeniu.  

Manifestări ştiinţifice studenţeşti organizate:  

Conferinţa „SIGPROT” a studenţilor din Facultatea de Pompieri;  

Relaţiile cu mediul internaţional vor fi în continuare active, în sensul 

participării Facultăţii de Pompieri la realizarea unor programe comune de învăţământ 

şi cercetare cu universităţi din străinătate. De asemenea, Facultatea de Pompieri este 

încadrată în Spaţiul European al Învăţământului Superior fiind membră cu drepturi 

depline al EFSCA (European Fire Service Colleges' Association). În luna mai 2017 a 

avut loc Conferinţa de comunicări ştiinţifice a studenţilor din Facultatea de Pompieri 

SIGPROT 2017, ediţia a XIV-a. 

Finanţarea cercetării ştiinţifice (proiecte de grant, proiecte internaţionale)  

Finanţarea activităţii de cercetare ştiinţifică este realizată în special prin 

contracte şi granturi cu finanţare naţională şi internaţională, precum şi prin surse 

proprii (venituri provenite din alocaţii de la bugetul de stat, taxe şcolare). 

Facultatea de Pompieri participă activ la programe de cooperare internaţională 

şi de mobilităţi prin dezvoltarea unor relaţii de cooperare cu universităţi, centre de 

formare profesională şi organizaţii din Polonia, Grecia, Franţa, Olanda. Cooperarea a 

avut drept scop dezvoltarea cercetării, promovarea mobilităţii inter-universitare, o mai 
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bună cunoaştere a realităţilor europene prin organizare de conferinţe, dezbateri, 

seminarii cu participare internaţională. 

O altă componentă a activităţii Facultăţii de Pompieri o constituie participarea 

la programul de schimburi academice „Erasmus+”. Este, astfel, oferită studenţilor 

posibilitatea de a urma cursuri la una din instituţiile europene de învăţământ superior 

cu care cu care Academia de Poliţie are semnate parteneriate de colaborare. 

Situaţia cadrelor didactice la forma de învăţământ doctorat 

Din cele 11 cadre didactice ale Facultăţii de Pompieri deţin titlul de doctor un 

număr de 10 cadre şi un cadru didactic este doctorand în cadrul şcolii doctorale din 

Academia de Poliţie. 

Situaţia sintetică a activităţii de publicaţii şi de cercetare în anul 2017 este 

prezentată în continuare, urmând indicatorii de evaluare a criteriilor de performanţă 

adoptaţi de Academia de Poliţie „A. I. Cuza”: 

 

A. Cursuri, Monografii (autorul, titlul, editura, anul 2017) 

1. Aurel Trofin, Teste de specialitate, Editura Sitech, Craiova, 2017, ISBN 978-

606-11-6006-8, 199 pag. 

2. Manuel Şerban, Aurel Trofin, Fluxuri informaţional – decizionale pentru 

asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă specifice riscurilor naturale, 

Editura MAI, Bucureşti, 2017, ISBN 978-973-745-171-2, 364 pag. 

3. Anghel I. – Competenţele profesionale ale pompierilor profesionişti, Editura 

Sitech, Craiova, 2017, ISBN 978-606-11-6154-6, 247 pag. 

4. Anghel I. – Formarea şi evaluarea abilităţilor specifice pompierilor 

profesionişti - Nivel I servant, Editura Sitech, Craiova, 2017, ISBN 978-606-11-

6155-3, 234 pag. 

 

B. Propuse să apară în anul 2018: 

1. Lector univ.dr.ing. Aurel Trofin – Antrenamente specifice desfăşurate în 

poligonul de căutare-salvare – Proceduri operaţionale, Editura MAI, Bucureşti, 

2018, 167 pag. 

2. Lector univ.dr.ing. Aurel Trofin – Tehnici de descarcerare şi prim ajutor 

calificat – suport electronic – 300 pagini. 

3. Lector univ.dr.ing. Aurel Trofin – Echipamente moderne utilizate în situaţii de 

urgenţă – suport electronic – 250 pagini. 

 

C. Articole şi studii publicate în reviste de specialitate (autorul, titlul, 

revista, editura, anul 2017) 

1. Anghel I., Lalu O., Codescu S., Pesic D., Brănişteanu B., Popa C. - 

Experimental investigation on the characteristics of fires in a reduced 1/10 

scale road tunnel using different combustible liquid pools. Acta Technica 

Napocensis. Series: Applied Mathematics, Mechanics, and Engineering, Vol. 

60, Issue II, June, 2017, pp. 217-226. 

2. Pesic D., Zigar D., Raos M., Anghel I. - Simulation of fire spread between 

residential buildings regarding safe separation distance. The Journal Tehnički 

vjesnik – Technical Gazette (TV-TG): 24, 4(2017), 1137-1145, Croatia 

https://doi.org/10.17559/TV-20150923233514. (Impact Factor 0,723 in 2016). 

3. Lalu O., Anghel I., Şerban M., Mocioi I.A., Branisteanu B. - Experimental 

researches on determining the fire action response of improved exterior 

https://doi.org/10.17559/TV-20150923233514
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cladding systems provided with incombustible barriers, Sustainable Solutions 

for Energy and Environment, EENVIRO 2016, 26 – 28 October 2016, 

Bucharest, Romania, Energy Procedia, Volume 112, March 2017, pp. 287-295 

DOI: 10.1016/j.egypro.2017.03.1099 (ISI Thomson indexed Proceeding). 

4. Lector univ.dr.ing. Aurel Trofin, The national system for monitoring and 

seismic warning - part of the National System for Emergency Situation 

Management, ISSUE 3 of 2017, VOLUME 4, http://www.pons-

journal.eu/3of2017.html. 

5. Simion A., Anghel I., Stoica D., Dragne H., Simularea incendiilor de faţadă ale 

clădirilor, Cea de-a treisprezecea ediţie a Conferinţei de Cercetare în 

Construcţii, Economia Construcţiilor, Arhitectură, Urbanism şi Dezvoltare 

teritorială având ca temă Cercetările aplicative, cheia dinamicii dezvoltării 

sustenabile în piaţa construcţiilor, Construcţii – Secţiunea a II-a, Cluj-Napoca, 

25-27 octombrie 2017. 

6. Trache Şt., ş.a. Facultatea de Pompieri, Academia de Poliţie – Efectele 

reabilitării termice a clădirilor la propagarea incendiilor de faţade, Revista 

Construcţiilor, ianuarie-februarie 2017. 

7. Trache Şt., ş.a. Facultatea de Pompieri, Academia de Poliţie – Metode de 

protecţie pasivă a construcţiilor la acţiuni extreme, Revista Construcţiilor, mai 

2017. 

8. Fl. Neacşa , „Armonizarea legislaţiei privind Organizarea Sistemului Naţional 

de Gestionare al Situaţiilor de Urgenţă cu sistemele din spaţiul european”, 

Conferinţa Şiinţifică a Şcolilor Doctorale, „Noi provocări la adresa securităţii 

interne în uniunea europeană”, Ediţia a VI-a, Editura Research & Sience, 

Academia de Poliţie, 15 iunie 2017, Bucureşti. 

 

D. Granturi în curs de realizare, propuse, programe naţionale şi 

internaţionale de cercetare aflate în competiţie: 

Proiecte de cercetare propuse/realizate prin Planul Sectorial de Cercetare-

Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 

1. Proiectul de cercetare ştiinţifică PS 3.1.5 “Sistem modular 

multifuncţional, pilot pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit 

în operaţiuni de căutare - salvare a persoanelor din medii ostile vieţii” nr. 25418 

din 11.02.2015, finalizat august 2017. 

2. Proiectul de cercetare ştiinţifică PS 2.1.4 - Platformă modulară 

pentru cercetarea, monitorizarea şi conducerea intervenţiilor de descarcerare şi 

prim ajutor calificat, inclus în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al 

Ministerului Afacerilor Interne 2016 – 2017. 

3. Proiectul de cercetare ştiinţifică PS 3.1.3 - Dezvoltarea de standuri 

experimentale (la scara 1/10 şi 1/20) pentru cercetarea propagării incendiilor, 

fumului şi gazelor de ardere în interiorul construcţiilor, inclus în Planul Sectorial 

de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Interne 2016 – 2017. 

 

Proiecte de cercetare propuse/realizate prin PN III 

 

1. Proiectul de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0350 – 

Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătăţirea performanţei la 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.1099
http://www.pons-journal.eu/3of2017.html
http://www.pons-journal.eu/3of2017.html
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acţiunea focului a elementelor de construcţii şi instalaţii în scopul protejării vieţii 

în caz de incendiu, finanţat prin adresa MCI nr. 11778/08.12.2017. 

2. Proiectul de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0554, 

Domeniul 7 - Tehnologii noi si emergente – Tehnologii inovative pentru clădiri şi 

instalaţii durabile, (P3) - Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" – Facultatea 

de Pompieri, proiect respins. 

3. Proiectul de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0487, 

Domeniul 3 - Energie, mediu şi schimbări climatice, Creşterea eficienţei 

energetice în utilajele mecanice mobile prin optimizarea sistemelor hidraulice de 

automatizare servo şi digitale, utilizând modelarea şi simularea numerică, 

Coordonator Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" – Facultatea de 

Pompieri, Perioada de desfăşurare: 27 luni, Bugetul alocat: total 7.487.250,00 – 

Academia de Poliţie: 1.430.400, proiect respins. 

4. Proiectul de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0277, 

Domeniul 2 - TIC, spaţiu şi securitate, Instruirea populaţiei din România cu 

ajutorul platformelor mobile pentru depăşirea situaţiilor de risc în cazul seismelor, 

Coordonator Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" – Facultatea de 

Pompieri, proiect respins. 

5. ”Tăbăcărie verde – Modalităţi de valorificare energetică a 

deşeurilor biodegradabile (TanGreen)”, nr. contract 73/2014, UEFISCDI: PT 

732/10.09.2014, cofinanţat din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi 

Inovare 2007-2013, PNII Program Parteneriate, Subprogram ”Proiecte 

colaborative de Cercetare Aplicativă” – Competiţie 2013, Domeniul 3: Mediu, 

Direcţia de cercetare 3.2: Sisteme de gestionare şi valorificare a deşeurilor, 

analiza ciclului de viaţă al produselor şi ecoeficienţă, Tematica de cercetare 

3.2.1. Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub 

formă de gaze sau lichide combustibile, proiect finalizat la data de 30 

septembrie 2017. 

6. Col. Mocioi Alin-Ionel, monitor de proiect din partea instituţiei 

responsabile, M.A.I., pentru proiectul „Platforme UAV (vehicule aeriene fără 

pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în 

misiuni de securitate naţională”, finanţat prin Planul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Programul II – 

Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi 

inovare, Subprogramul 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi 

inovare, 36 luni, 2017-2020, buget proiect – 9.000.000 lei. 

 

În cadrul Listei ideilor de proiecte propuse de structurile Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul 2017, Facultatea de Pompieri a 

propus proiectul de cercetare: 

1. Centru de cercetare ştiinţifică şi de formare profesională în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, având ca obiectiv principal: Îmbunătăţirea 

serviciilor de educaţie furnizate de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – 

Facultatea de Pompieri prin construcţia şi amenajarea unor spaţii special destinate 

procesului de învăţământ universitar (amfiteatre, garaj modern, laboratoare, săli de 

curs, săli de lectură şi spaţii alocate fondului de carte). 
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Lista ideilor de proiecte propuse de Facultatea de Pompieri Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”: 

 

1. Anghel I., Monitor de proiect, PS 3.1.3, Ministerului Afacerilor Interne, 

2016, Dezvoltarea de standuri experimentale (la scara 1/10 şi 1/20) pentru cercetarea 

propagării incendiilor, fumului şi a gazelor de ardere în interiorul construcţiilor (autor 

propunere proiect pentru stand scara 1/10 - proiect aprobat in 2016). 

2. Trofin A., ”Platformă modulară pentru cercetarea, monitorizarea şi 

conducerea intervenţiilor de descarcerare şi prim ajutor calificat – SMDPAC”. 

3. Propunere Proiect „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare 

dezvoltare existente şi crearea de noi infrastructuri în cadrul Facultăţii de Pompieri din 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Programul operaţional Creşterea 

competitivităţii economice, Axa prioritară 2; 

4. Propunere proiect „Creşterea interoperabilităţii la nivelul structurilor de 

intervenţie, prin utilizarea de instrumente comune de formare Hi - Tech”, Instrumentul 

de finanţare pentru Protecţie Civilă 2014 al Biroului European pentru Afaceri 

Umanitare, din cadrul Comisiei Europene, valoare 3.100.000 lei; 

5. Propunere proiect „Platformă educaţională pentru perfecţionarea pregătirii 

profesionale a personalului din structurile de intervenţie, dezvoltată pe suport web şi 

telefonie mobilă (sistem operare Android)”, valoare 110.000 lei; 

6.  Propunere proiect „Instalaţie modulară solară pentru alimentarea cu apă 

caldă menajeră a clădirilor aparţinând M.A.I. – Unitate experimentală de implementare 

şi monitorizare primară: Facultatea de Pompieri”, valoare 175.000 lei; 

7.  Propunere proiect „Centru naţional de excelenţă pentru antrenarea 

personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă folosind realitatea virtuală imersivă”, 

valoare 43.500.000 lei; 

8.  Propunere proiect „Centru de formare a personalului din centrele 

operaţionale  privind utilizarea TIC  pentru gestionarea fluxului informaţional în 

situaţii de urgenţă”, valoare 2.175.000 lei. 

 

E. Contracte de cercetare realizate şi în curs de desfăşurare: 

1. Proiectul de cercetare ştiinţifică PS 3.1.5 “Sistem modular multifuncţional, 

pilot pentru cercetarea ştiinţifică a stresului profesional survenit în operaţiuni de căutare 

- salvare a persoanelor din medii ostile vieţii” nr. 25418 din 11.02.2015, finalizat august 

2017. 

2. ”Tăbăcărie verde – Modalităţi de valorificare energetică a deşeurilor 

biodegradabile (TanGreen)”, nr. contract 73/2014, UEFISCDI: PT 732/10.09.2014, 

cofinanţat din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, PNII 

Program Parteneriate, Subprogram ”Proiecte colaborative de Cercetare Aplicativă” – 

Competiţie 2013, Domeniul 3: Mediu, Direcţia de cercetare 3.2: Sisteme de gestionare 

şi valorificare a deşeurilor, analiza ciclului de viaţă al produselor şi ecoeficienţă, 

Tematica de cercetare 3.2.1. Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor 

biodegradabile sub formă de gaze sau lichide combustibile, proiect finalizat la data de 

30 septembrie 2017. 

3. Proiectul de cercetare ştiinţifică PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0350 – Materiale 

compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătăţirea performanţei la acţiunea focului a 

elementelor de construcţii şi instalaţii în scopul protejării vieţii în caz de incendiu, 

finanţat prin adresa MCI nr. 11778/08.12.2017. 
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F. Membri în societăţi ştiinţifice şi profesionale: 

1. Şerban M. - 5 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor, 

SIEAR, SORPINC, Asociaţia pentru Securitate la Incendiu (ASI), Asociaţia Română a 

Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI) 

2. Bălan C. – Societatea Română a Termotehnicienilor. 

3. Bălănescu L.V. – Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice şi 

Automatizări din România (SIEAR). 

4. I. Anghel – Organismul Naţional de Standardizare din România - ASRO, 

CT 217 comitetul tehnic naţional de standardizare: Securitatea la incendiu in 

construcţii (membru din anul 2016) 

5. Enciu V. – Societatea Română a Termotehnicienilor. 

6. Mocioi A. - 6 societăţi ştiinţifice: Chairman şi membru în Consiliul de 

Conducere al Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri / European Fire 

Service Colleges' Association - EFSCA; Asociaţia pentru Securitate la Incendiu (din 

2010); Societatea Română a Termotehnicienilor - SRT; Societatea de Instalaţii 

Electrice şi Automatizări din România - SIEAR; Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor 

- IPA; Secretar al Comisiei de Etică a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; 

7. Mocioi A., Preşedinte al Consiliului de Onoare al Cadrelor Militare al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” (din 08 Noiembrie 2016) 

8. Mocioi A., Membru în Consiliul de Conducere (2008-2017) al Asociaţiei 

Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri / European Fire Service Colleges’ 

Association – EFSCA; 

9. Neacşa F. - 3 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor, 

SIEAR, Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI); 

10. Pavel D. - 2 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a Termotehnicienilor, 

SIEAR; 

11. Popescu G. – Societatea Inginerilor de Instalaţii Electrice şi Automatizări 

din România (SIEAR); 

12. Trache Şt. - 3 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a 

Termotehnicienilor, SIEAR, Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu 

(ARISI); 

13. Trofin A. - 2 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a 

Termotehnicienilor, SIEAR; 

14. Anghel I. – 2 societăţi ştiinţifice: Societatea Română a 

Termotehnicienilor, Asociaţia Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu (ARISI); 

15. Zgavarogea I. – Societatea Română a Termotehnicienilor. 

 

G. Alte aspecte ale activităţii de cercetare ştiinţifică: 

1. Col.conf.univ.dr.ing. Şerban Manuel, Membru în Comitetul ştiinţific al 

celei de-a VI-a Conferinţa Internaţională: ADVANCES IN FIRE AND SAFETY 

ENGINEERING 2017 ”AFSE 2017”, organizată de SLOVAK University of 

Technology in Bratislava, Faculty of Materials science and Technology in Trnava, 19-

20 octombrie 2017. 

2. A.I. Mocioi, Evaluator şi monitor de proiect din partea instituţiei 

responsabile, M.A.I., pentru proiectul „Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot 

uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de 

securitate naţională”, finanţat prin Planul Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare 
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pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Programul II – Creşterea competitivităţii 

economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. – 

Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, 36 luni, 2017-2020, buget proiect 

– 9.000.000 lei. 

3. Lector univ.dr.ing. Ion Anghel, Premiul UEFISCDI (Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării) din 

cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării prin programul PNCDI III (P1 – Dezvoltarea 

sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane, 

Premierea rezultatelor cercetării – articole) pentru articolul Large Eddy Simulation of 

Wind Flow Impact on Fire-induced Indoor and Outdoor Air Pollution in an Idealized 

Street Canyon publicat într-o revistă din zona roşie Journal of Wind Engineering and 

Industrial Aerodynamics (factor de impact: 2,024 şi scorul de citări: 2,51). 

4. Manuel Şerban, Aurel Trofin organizarea Workshop-ului „Fluxuri 

informaţional decizionale pentru asigurarea managementului situaţiilor de urgenţă 

specifice riscurilor naturale” în data de 15.11.2017, în cadrul Salonului de carte, ediţia 

XXXI, a Editurii Ministerului Afacerilor Interne. 

5. Manuel Şerban, Aurel Trofin, Premiul Editurii Ministerului Afacerilor 

Interne pentru cartea „Fluxuri informaţional decizionale pentru asigurarea 

managementului situaţiilor de urgenţă specifice riscurilor naturale” , Editura MAI, 

Bucureşti, 2017, ISBN 978-973-745-171-2, 364 pag. 

6. Conf.univ.dr.ing. Florin Neacşa coordonare lucrare de diplomă „Creşterea 

securităţii la incendiu a personalului de intervenţie prin utilizarea sistemelor moderne 

de intervenţie. Studiu în domeniul roboticii - Autor: Iulian-Octavian Pîrvulescu” care a 

obţinut titlul ,,Laureate al speranţei academice “, premiile Creativităţii ARCUB-

UNATC 2017, ediţia a V-a. 

7. Neacşa F.,Trofin A., Conducători cerc ştiinţific, organizat în cadrul 

Facultăţii de Pompieri cu titlul „Optimizarea tehnicii de intervenţie în situaţii de 

urgenţă” 2017; 

8. A. Trofin, participare cu echipa Facultăţii de Pompieri la Competiţia 

naţională de descarcerare şi de acordare a primului ajutor calificat, Bucureşti, 2017. 

9. A. Trofin, organizare Cerc Ştiinţific „Optimizarea utilizării tehnicii de 

intervenţie în situaţii de urgenţă” 2017 – 2018. 

10. I.A. Mocioi Chairman al Grupului de lucru internaţional nr. 2 al 

Asociaţiei Europene a Colegiilor Serviciilor de Pompieri / European Fire Service 

Colleges’ Association – EFSCA, care are ca studiu, tema „Programe educaţionale şi 

structura acestora (Educational Programs and Structure)”. 

11. Darie, E., Popescu, G., M. Şerban, F. Neacşa - organizatori şi 

moderatori la Sesiunea Ştiinţifică din Facultatea de Pompieri, SIGPROT 2017. 
 

Facultatea de Arhivistică 

A. Studii şi articole 

1. Rafael Dorian Chelaru, Sempre forti alla santa fede – confessional 

discourse on religious conformity in the Catholic sources concerning Ottoman 

Balkans (17th and 18th c.), în ”Etudes balcaniques” (indexat BDI), nr. 3/2017, pp. 450-

462. 

2. Rafael Dorian Chelaru, Cristiani pubblici vs cristiani occulti: practici de 

simulare şi disimulare în comunitățile catolice din Albania sec. XVII-XVIII în sursele 
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misionare – articol predat spre publicare în septembrie 2017 la periodicul indexat BDI 

”Studii şi Materiale de Istorie Medie”, 2017. 

3. Rafael Dorian Chelaru, Arhiva Genealogică Virtuală - digitizarea 

colecțiilor de stare civilă Bucureşti şi Braşov – articol predat spre publicare în 

septembrie 2017 la periodicul indexat ISI ”Transylvanian Review”, 2017. 

4. Rafael Dorian Chelaru, Uniting archival fonds online, în insights, no. 

2/2017, p. 15. 

5. Ana-Felicia Diaconu, Training of Archivists in Romania : Challenges, 

Limits and Perspectives, Volume 27 (2017), Number 2, International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor, Trieste-Maribor 2017, p. 79-87. 

6. Ligia-Maria Fodor, Raimund Friedrich Kaindl - profesor la Cernăuţi, în 

„Analele Bucovinei”,  anul XXIV, nr. 1 (48), 2017, p. 13-44 

7. Ligia-Maria Fodor,  Institutele private de formare a învăţătoarelor în 

Bucovina habsburgică, în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, tom 

LVIII, 2017, p. 395-414. 

B. Participări la conferinţe ştiinţifice, sesiuni, workshop-uri 

Pe plan naţional: 

1. Melentina Bâzgan, Concepţii despre rolul documentar şi al arhivelor din 

antichitate şi până în prezent, – comunicare ştiinţifică susţinută la conferinţa ştiinţifică 

anuală a Academiei de Poliţie, secțiunea Facultății de Arhivistică Arhivele între istorie 

şi ştiințele informației, Bucureşti, 17 mai 2017. 

2. Rafael Dorian Chelaru, Confesionalizare şi stat în Moldova pre-modernă 

– comunicare ştiinţifică susţinută la conferinţa ştiinţifică anuală a Academiei de 

Poliţie, secțiunea Facultății de Arhivistică Arhivele între istorie şi ştiințele 

informației, Bucureşti, 17 mai 2017. 

3. Rafael Dorian Chelaru, Limbaj confesional şi realități locale: 

misionarismul catolic în Balcanii otomani în sec. XVII-XVIII - conferință publică 

susținută în cadrul seriei de conferințe lunare a Institutului de istorie ”Nicolae Iorga” 

al Academiei Române, Bucureşti, 28 martie 2017. 

4. Rafael Dorian Chelaru, Organizarea conferinței de închidere a proiectului 

de cercetare Arhiva genealogică virtuală - instrument informatic pilot destinat 

Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi, Bucureşti, 26 septembrie 2017. 

5. Iulia Cheşcă, 1831-1856: o perioadă de modernizare a Ţării Româneşti. 

Consideraţii pe marginea surselor de arhivă şi a însemnărilor de călătorie, 

comunicare ştiinţifică susţinută la conferinţa ştiinţifică anuală a Academiei de Poliţie, 

secțiunea Facultății de Arhivistică Arhivele între istorie şi ştiințele informației, 

Bucureşti, 17 mai 2017. 

6. Iulia Cheşcă, Istanbul şi istanbulezi în memoriile lui Haris Spataris, 

comunicare ştiinţifică la Colocviul Național în Studii Culturale şi Ştiințele 

Comunicării, ediția 2017, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, Bucureşti, 3-4 

noiembrie 2017. 

7. Ana-Felicia Diaconu, O sursă de documentare cu multiple valenţe-

clişeele pe sticlă, Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Arhivistică „Arhivele între istorie  

şi ştiinţele informaţiei”în cadrul Conferinţei Ştiinţifice a Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, ediţia a 

XVII-a, 2017. 
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8. Ana-Felicia Diaconu, Interferențe culturale în jurnalul unui călător 

atipic, Maniu Lac, comunicare ştiinţifică la Colocviul Național în Studii Culturale şi 

Ştiințele Comunicării, ediția 2017, Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, 

Bucureşti, 3-4 noiembrie 2017. 

9. Ligia-Maria Fodor, Evidenţa actelor în Bucovina în timpul administraţiei 

militare (1775-1786)”, Bucureşti, 17-18 mai 2017 (Sesiunea ştiinţifică anuală 

„Arhivele între cercetarea istorică şi ştiinţele informaţiei”, organizată de Facultatea de 

Arhivistică în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Provocări şi strategii în 

ordinea şi siguranţa publică”, organizată de Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” Ediţia a XVII-a) 

10. Sime Pirotici, Percepţii româneşti despre destrămarea Iugoslaviei, 

Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Arhivistică „Arhivele între istorie  şi ştiinţele 

informaţiei”în cadrul Conferinţei Ştiinţifice a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, „Provocări şi strategii în ordinea şi siguranţa publică”, ediţia a XVII-a, 2017. 

11. Sime Pirotici, Perspective geostrategice în estul Europei la sfârşitul 

Primului Război Mondial, în cadrul conferinței-dezbatere „Campaniile militare din 

1917” organizată de Arhivele Naţionale la aniversarea a 186 de ani de la înființare , 31 

octombrie 2017. 

12. Sime Pirotici, Între tradiţie şi inovaţie. Proiecte de reorganiyare a 

Europei de est la sfârşitul primului război mondial,comunicare ştiinşifică la  Sesiunea 

Naţională de Comunicări Ştiinţifice organizată la Colegiul Tehnic Mediensis, ediţia a 

XVII, Mediaş 15 mai 2017. 

 

Pe plan internaţional 

1.  Rafael Dorian Chelaru, Participare la cea de-a XVIII-a întâlnire ICARUS 

(International Centre for Archival Research - http://icar-us.eu/), găzduită de Arhivele 

Naționale ale Estoniei, Tartu (Estonia), 29-31 mai 2017. 

2. Ana-Felicia Diaconu, Training of Archivists in Romania : Challenges, 

Limits and Perspectives, cadrul conferinţei “27th International Archival Day”, 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor, Trieste 16-17 

octombrie 2017. 

3. Ligia-Maria Fodor, Învăţământul preşcolar în Bucovina habsburgică, 

Rădăuţi, Cernăuţi, Ucraina, 29-30 septembrie 2017 (Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Bucovina şi bucovinenii în istorie” organizată de Institutul “Bucovina” 

Rădăuţi al Academiei Române, a XXV-a sesiune anuală de referate şi comunicări 

ştiinţifice) 

4. Ligia Maria Fodor, Consideraţii privind modul de organizare şi 

funcţionare a institutelor private de formare a învăţătoarelor în Bucovina 

habsburgică, Cernăuţi, Ucraina,  26-28 octombrie 2017 (Conferinţa ştiinţifică 

internaţională „Qualitative education in Ukraine : trends, problems, perspectives”, 

organizată de  Facultatea de Pedagogie, Psihologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul 

Universităţii Naţionale Yuri Fedkovich din Cernăuţi) 

5. Nicu Pohoata, Ideea unitatii romanilor in opera lui Dimitrie Cantemir, 

International Scientific Conference. Dimitrie Cantemir's work- a foundation towards 

the Romanian nation-unity state, 7th Edition, "Dimitrie Cantemir" Christian 

University, Bucharest, 23-25 november 2017. 

6. Nicu Pohoata, Ideea de fericire in mentalul colectiv romanesc. O 

abordare din perspectiva istoriei mentalitatilor si a antropologiei 

http://icar-us.eu/


46 
 

istorice, International Scientific Conference. The European Human Rights Culture. 

The Right to Happiness, 5 th Edition, "Dimitrie Cantemir" Christian University, 

Bucharest, 14-16 December 2017. 

 

Realizări profesionale - cadre didactice  

- La 26 septembrie 2017 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului de 

cercetare aplicativă coordonat de facultate şi derulat în parteneriat cu S.C. SIVECO 

România S.A. din anul 2014,  proiect intitulat Arhiva genealogică virtuală - instrument 

informatic pilot destinat Arhivelor Naţionale ale României şi utilizatorilor terţi 

(finanţat în valoare totală de 1.250.000 lei din fonduri publice prin UEFISCDI în 

cadrul PN II 2007-2013 – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă).  

- Facultatea de Arhivistică a participat, ca partener în proiect, alături de Centrul 

Cultural al MAI la organizarea worhshop-ului Marea Unire din 1918 în prag de 

centenar din cadrul ediţiei a XXI-a a Salonului de carte juridică, poliţistă şi civică, 15-

18 noiembrie 2017 

- Rafael-Dorian Chelaru, Premiul Academiei Române ”A. D. Xenopol” pentru 

anul 2015, decernat în data de 15.12.2017, pentru lucrarea Congregaţia „De 

Propaganda Fide“ şi misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-XVIII), Ed. Istros, 

Brăila, 2015 

 

CENTRUL ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ  

ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ 
 

Misiune: 

 Crearea condiţiilor necesare desfăşurării unei forme flexibile şi competitive de 

educaţie, ca alternativă la învăţământul cu frecvenţă pentru personalul Ministerului 

Afacerilor Interne, formă caracterizată prin activităţi didactice programate compact şi 

periodic şi având o componentă importantă bazată pe autoinstruirea prin tehnici 

informaţionale, acest lucru realizându-seîn cooperare cu Facultăţile Academiei 

organizatoare de programe de studii. 

 

În acest moment în cadrul Centrului funcţionează: 

- programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi siguranţă publică”, 

forma de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă” se adresează agenţilor de 

poliţie/subofiţerilor din cadru Ministerului Afacerilor Interne care doresc să devină 

ofiţeri. 

- programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de organizare 

“învăţământ la distanţă” se adresează ofiţerilor din cadru Ministerului Afacerilor 

Interne care au absolvit alte programe de studii universitare de licenţă şi care doresc 

să-şi perfecţioneze pregătirea juridică prin obţinerea unei licenţe în studii juridice, 

specializarea “drept”. 

Învăţământul cu frecvenţă redusă este caracterizat prin programe de 

pregătire ale căror componente dominante sunt: perioadele compacte de instruire cu 

studenţii, pentru desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile practice asistate 

obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, constând în seminarii, laboratoare, 

lucrări practice, proiecte şi alte activităţi desfăşurate faţă în faţă în cadrul Academiei, 

precum şi utilizarea unor mijloace de predare/pregătire specifice învăţământului la 

distanţă – Platforma e-Learning. 
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Învăţământul la distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror 

componente dominante sunt: utilizarea unor resurse specifice unui învăţământ 

informatizat, sisteme de comunicaţii la distanţă, de autoinstruire şi autoevaluare – 

Platforma e-Learning, precum şi desfăşurarea activităţilor tutoriale şi activităţile 

asistate practice obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ, activităţi desfăşurate 

faţă în faţă în cadrul Academiei. 

Obiectivele generale: 

- Să contribuie la dezvoltarea ştiinţifică a activităţii poliţieneşti; 

- Promovarea (autorizarea provizorie/acreditarea) de noi programe de studiu 

IFR şi ID, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale Ministerului 

Afacerilor Interne (atât pentru ciclul de licenţă cât şi pentru ciclul de master); 

- Acreditarea programului de studiu ID existent, asigurarea calităţii 

programelor de studiu furnizate la nivelul cerinţelor standardelor ARACIS; 

- Asigurarea unui standard ridicat de calitate al programele de instruire prin 

implementarea managementului calităţii la nivelul întregului sistem IFR/ID şi prin 

monitorizarea şi evaluarea permanentă a acestora; 

- Sprijinirea facultăţilor în organizarea activităţilor IFR/ID; 

- Colaborarea cu alte centre IFR/ID, cu alte organizaţii similare din ţară şi 

străinătate. 

Obiective specifice: 

- Pregătirea cadrelor didactice în domeniul dezvoltării materialelor didactice 

IFR/ID şi a serviciilor suport specifice oferite studenţilor; 

- Realizarea de materiale de instruire în tehnologia IFR/ID, asigurarea 

calităţilor acestora cu sprijinul unor experţi în domeniu; 

- Asigurarea realizării materialelor didactice corespunzător pregătirii eficiente 

în condiţiile studiului individual pentru toate disciplinele programelor de studiu 

IFR/ID; 

- Sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de studiu 

oferite; 

- Organizarea, gestionarea şi perfecţionarea platformei e-Learning, dezvoltarea 

resurselor de învăţare online şi extinderea aplicării instruirii/ comunicării prin 

platforma e-Learning la nivelul tuturor programelor de studiu IFR/ID din Academie; 

- Asigurarea promovării programelor de studii oferite; 

- Asigurarea unui program coerent de management al calităţii pentru 

menţinerea obiectivelor programelor IFR/ID la cerinţele noilor criterii de evaluare 

elaborate de ARACIS. 

- În cadrul Centrului de Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la 

Distanţă, la începutul anului universitar 2017-2018, au fost înmatriculaţi: 

- -138 de studenţi la programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi 

siguranţă publică”, forma de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă”, sub 

coordonarea Facultăţii de Poliţie; 

- - 91 studenţi la programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma 

de organizare “învăţământ la distanţă”, sub coordonarea Facultăţii de Ştiinţe Juridice 

şi Administrative. 

Pe ani de studii situaţia se prezintă astfel: 

- Programul de studii universitare de licenţă ,,ordine şi siguranţă publică”, 

forma de organizare ,,învăţământul frecvenţă redusă” 
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- 50 studenţi în anul I de studiu: 38 studenţi specialitatea poliţie, 7 studenţi 

specialitatea poliţie de frontieră şi 5 studenţi specialitatea jandarmi; 

- 50 studenţi în anul II de studiu: 35 studenţi specialitatea poliţie, 8 studenţi  

specialitatea poliţie de frontieră şi 7 studenţi specialitatea jandarmi; 

- 36 studenţi în anul III de studiu: 25 studenţi specialitatea poliţie, 6 

studenţi specialitatea poliţie de frontieră şi 5 studenţi specialitatea jandarmi; 

- -38 absolvenţi (care au avut calitatea de studenţi până în iulie 2017 şi au 

susţinut cu succes examenul de licenţă) 28 specialitatea poliţie, 5 specialitatea poliţie 

de frontieră şi 5 specialitatea jandarmi. 

 

Programul de studii universitare de licenţă “drept”, forma de organizare 

“învăţământ la distanţă”: 

- 20 studenţi în anul I de studiu  

- 57 studenţi în anul II de studiu  

- 14 studenţi în anul III de studiu  

Taxa de studii - 2500 lei /an.  

 

Asigurarea calităţii învăţământului 

Principala misiune a Centrului de Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ 

la Distanţă este asigurarea unui standard pedagogic de calitate al programelor de studii 

furnizate, în concordanţă cu standardele şi indicatorii de performanţă specifici stabiliţi 

de către ARACIS. 

Asigurarea calităţii învăţământului în cadrul Centrului se realizează în baza 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, HG 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a 

standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a 

A.R.A.C.I.S. şi SREN ISO 9001:2008 - sisteme de management al calităţii. 

Pe linia asigurării calităţii învăţământului, Centrul de Învăţământ Frecvenţă 

Redusă şi Învăţământ la Distanţă şi-a propus ca, prin toate metodele, instrumentele şi 

planurile de activitate elaborate şi utilizate, să creeze cadrul instituţional pentru 

dezvoltarea şi monitorizarea efectivă a calităţii tuturor activităţilor desfăşurate, astfel 

încât să se promoveze un învăţământ de elită, centrat pe student care să răspundă 

standardelor şi exigenţelor cerute de structurile operative beneficiare. 

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă atât pentru cadrele 

Facultăţilor, cât şi pentru întreaga comunitate academică, desfăşurarea procesului de 

învăţare prin aplicarea celor mai moderne metode de predare, dar şi de seminarizare, 

contribuind la dezvoltarea personală a studenţilor.  

Sistemul de managementul calităţii, aplicat de către CIFRID şi facultăţile 

coordonatoare de programe de studio IFR/ID, are la bază instrumente (proceduri, 

instrucţiuni de lucru etc.) elaborate la nivel de Academie, precum şi altele specifice 

acestor forme de învăţământ IFR/ID, care acoperă întreg procesul educaţional – de la 

admitere până la absolvire. 
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IV. SITUAŢIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR DIN 

CADRUL ACADEMIEI DE POLIŢIE 

 

Misiunea şi obiectivele.  

În anul 2017 activitatea în domeniul asigurării calităţii educaţiei, s-a desfăşurat 

în acord cu prevederile legale în vigoare privind managementul calităţii în instituţiile 

de învăţământ superior, fiind circumscrisă atingerii şi îndeplinirii de instituţia noastră a 

obiectivelor şi a standardelor de calitate. 

 

 

Principalele obiective avute în vedere au fost: 

- implementarea politicilor în domeniul asigurării şi evaluării calităţii 

educaţiei; 

- asigurarea standardelor de calitate prevăzute de reglementările legale în 

vigoare; 

- monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor/recomandărilor cuprinse în 

Raportul de evaluare externă a calităţii la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” întocmit de 

ARACIS, prin verificarea modului cum au fost implementate recomandările ARACIS 

dispuse în urma evaluării instituţionale periodice şi după aprobarea dosarelor de 

evaluare în vederea acreditării unor noi programe de studii; 

- reinventarierea obiectivelor Academiei şi a obiectivelor specifice ale 

structurilor interne, în contextul reorganizării funcţionale şi al înfiinţării unor facultăţi 

noi, precum şi al unor structuri suport noi; 

- elaborarea metodologiilor cu privire la diferitele segmente ale învăţământului 

universitar; 

- realizarea activităţii de proiectare, planificare, organizare şi efectuare a 

controlului intern managerial în Academia de Poliţie. 

În perioada supusă analizei, personalul Academiei, alături de responsabilii de 

calitate de la nivelul structurilor şi-au desfăşurat activitatea conform atribuţiilor 

prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei şi sarcinilor 

trasate de conducerea Academiei, în acord cu ordinele şi instrucţiunile ministrului 

afacerilor interne şi planurile de muncă aprobate de conducerea Academiei de Poliţie. 

 

Activităţile principale pe linia asigurării calităţii au vizat: 

- aplicarea Planului de asigurare a calităţii învăţământului şi a Programului de 

activităţi privind asigurarea calităţii; 

- stabilirea şi revizuirea obiectivelor, misiunii, direcţiilor de acţiune şi a 

instrumentelor de lucru ale managementului Academiei, împreună cu Unitatea de 

Politici Publice de la nivelul M.A.I., în contextul reorganizării ministerului şi a 

Academiei de Poliție; 

- actualizarea, revizuirea sau modificarea, după caz, a regulamentelor şi a 

metodologiilor existente, precum şi elaborarea de noi regulamente şi metodologii, în 

conformitate cu reglementările nou apărute în domeniul învăţământului şi cu normele 

M.A.I.; 

- inventarierea procedurilor interne elaborate de structurile Academiei şi 

revizuirea lor privind implementarea metodelor şi instrumentelor de management 

universitar; 
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- creşterea gradului de colaborare şi de comunicare între structurile Academiei, 

pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi pentru desfăşurarea activităţii curente în 

bune condiţii, pe linia asigurării calităţii învăţământului, a elaborării regulamentelor şi 

metodologiilor şi a controlului intern/managerial; 

- menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N. şi M.A.I., precum şi 

cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în vederea asigurării 

unui sistem educaţional performant şi pentru realizarea schimbului de bune practici; 

- formarea profesională a persoanelor desemnate cu responsabilităţi privind 

implementarea standardelor de calitate şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 

personalului, inclusiv prin participarea la cursuri de profil; 

- întocmirea raportărilor periodice privind stadiul îndeplinirii sarcinilor ce 

revin Academiei din Programul de Guvernare şi conform Planului strategic 

instituţional al M.A.I.; 

- întocmirea, periodică sau la cerere, a unor situaţii, note, adrese de răspuns, 

rapoarte de evaluare etc., către instituţii/autorităţi publice cu atribuţii în domeniul 

calităţii, al derulării activităţilor de învăţământ şi al controlului managerial şi realizarea 

corespondenţei cu aceştia;  

- participarea, la activităţile de reprezentare a Academiei cu ocazia unor 

evenimente, pe problematici privind asigurarea calităţii în învăţământ şi a controlului 

intern managerial; 

- postarea în directorul Public al Academiei şi administrarea informaţiilor 

privind învăţământul superior, asigurarea calităţii învăţământului. 

  

ACTIVITĂŢILE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

 

O preocupare importantă în anul 2017 a fost crearea de premise favorabile şi 

de instrumente utile pentru adoptarea şi aplicarea în Academia de Poliţie a unor politici 

instituţionale, manageriale şi de formare continuă care să valorifice la maximum 

disponibilităţile umane şi materiale şi conştientizarea de către personalul instituţiei 

noastre a dezideratelor calităţii prin implementarea instrumentelor, documentelor şi 

metodelor de lucru moderne, în acord cu standardele de calitate din domeniul 

învăţământului promovate de ARACIS. 

Activităţile au urmărit să creeze cadrul instituţional pentru dezvoltarea şi 

monitorizarea efectivă a calităţii şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor de 

calitate, astfel încât să creăm cadrul organizatoric necesar pentru ca în Academia de 

Poliţie să se deruleze un învăţământ de elită, centrat pe student. 

În acelaşi context, prin coordonarea rectorului şi a responsabilului privind 

Sistemul de management al calităţii, prin şeful serviciului de asigurare a calităţii 

învăţământului şi RMC din cadrul structurii au fost organizate întâlniri ale 

responsabililor de calitate, în cadrul cărora au fost prezentate periodic rapoarte ale 

stadiului îndeplinirii sarcinilor instituţionale pe linia asigurării calităţii, precum şi 

şedinţe operative în care au fost stabilite responsabilităţile şi termenele de realizare a  

activităţilor. 

Prin activitățile realizate în anul 2017, Serviciul asigurarea calității 
învățământului şi metodologii (S.A.C.I.M.) a contribuit alături de alte structuri ale 

Academiei de Poliție la realizarea a două din obiectivele strategice generale asumate în 

Planul strategic al instituției pentru perioada 2016 – 2020, respectiv: 
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a) Dezvoltarea şi afirmarea Academiei de Poliţie ca instituţie universitară de formare 

profesională generatoare de cunoştinţe ştiinţifice adaptate cerinţelor societăţii; 

b) Menţinerea şi perfecţionarea sistemului de management al calităţii în educaţie, 

pentru asigurarea competitivităţii şi performanţei la standarde naţionale şi 

internaţionale. 

Prin serviciul specializat (S.A.C.I.M.)au fost organizate şi realizate următoarele 

acţiuni: 

 participarea la întâlnirile organizate la nivel naţional de către ARACIS cu 

ocazia prezentării noutăţilor privind calitatea în învăţământul superior românesc şi 

european, precum şi în grupuri de lucru constituite pentru stabilirea strategiilor 

educaţionale; 

 asigurarea de asistenţă de specialitate privind întocmirea/revizuirea 

procedurilor de lucru, pentru personalul din cadrul structurilor Academiei, realizând 

totodată şi centralizarea procedurilor la nivelul Academiei; 

 întocmirea şi înaintarea de rapoarte şi de propuneri conducerii Academiei şi 
facultăţilor, pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor de studii şi a 

activităţilor de predare-învăţare, de îmbunătăţire a instrumentelor de management 

organizaţional, reuşindu-se astfel uniformizarea documentelor de lucru la nivel 

instituţional; 

  monitorizarea, în limita competenţelor funcţionale, a principalelor activităţi 

care prezintă risc instituţional şi elaborarea/identificarea unor măsuri de îmbunătăţire a 

activităţilor, printre care amintim: activitatea de derulare a mobilităţilor studenţeşti, 

întocmirea planurilor de muncă şi monitorizarea activităţilor, participarea la grupuri de 

lucru pe diferite lunii de muncă, elaborarea procedurilor specifice de la nivelul fiecărei 

structuri, raportarea diferitelor situaţii către structurile şi factorii de conducere de la 

nivelul M.A.I. şi M.E.N.;  

 realizarea unor măsuri organizaționale de îmbunătățire a activității privind 

protecția mediului la nivelul tuturor structurilor din Academia de Poliție, etc; 

 s-a asigurat publicitatea activităţilor şi a materialelor care privesc asigurarea 

calităţii învăţământului prin întocmirea de situaţii, rapoarte, procese-verbale şi alte 

documente care au fost postate pe site-ul Academiei şi în folderul Public. 

 au fost concentrate eforturile instituţionale pentru 

îmbunătăţirea/reorganizarea activităţii la învăţământul fără frecvenţă şi învăţământului 

la distanţă, fiind revizuite regulamentele şi metodologiile necesare derulării lor.  

 a avut loc monitorizarea stadiului de îndeplinire a măsurilor/recomandărilor 

cuprinse în Raportul de evaluare externă a calităţii la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” 

întocmit de ARACIS în conformitate cu Planul de măsuri învederea implementării 

recomandărilor trasate; 

 acordarea de suport şi sprijin Comisiei de Calitate pentru implementarea 

politicilor de calitate la nivelul Academiei; 

 elaborarea regulamentelor pentru admitere şi licenţă, a altor regulamente şi 

metodologii în domeniul învăţământului, precum şi actualizarea sau revizuirea 

acestora, după caz; 

 elaborarea proiectului de revizuire a Cartei Universitare şi transmiterea 

proiectului de document către Senatul Universitar; 
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 revizuirea obiectivelor, misiunii, direcţiilor de acţiune şi a instrumentelor de 

lucru ale managementului Academiei, împreună cu Unitatea de Politici Publice de la 

nivelul M.A.I.; 

 participarea, alături de alte persoane desemnate de conducerea Academiei, la 

activităţile de reprezentare a Academiei cu ocazia unor evenimente, pe problematici 

privind asigurarea calităţii în învăţământ şi a controlul intern/managerial; 

 operaționalizarea Comisiei de Etică a Academiei; 

 operaționalizarea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calității Educației din 

Academiei; 

 revizuirea activităţilor Academiei privind relaţiile cu Unitatea de Politici 

Publice,  stabilirea obiectivelor şi întocmirea documentaţiei aferente;  

 postarea în directorul Public al Academiei şi administrarea informaţiilor 

privind învăţământul superior şi asigurarea calităţii învăţământului. 

Având în vedere noutăţile legislative din domeniu şi completările aduse Legii 

educaţiei naţionale, la nivelul Academiei s-a desfăşurat o activitate intensă pentru 

actualizarea, revizuirea, modificarea sau completarea unor regulamente şi metodologii, 

precum şi pentru elaborarea de noi regulamente/metodologii acolo unde acest lucru s-a 

impus. 

De asemenea, pe parcursul anului 2017, s-au urmărit site-urile de interes pentru 

activitatea specifică învăţământului, în special cele privind noutăţile legislative din 

domeniul educaţiei, în vederea unei informări de ultimă oră, eficiente şi oportune şi 

pentru documentare în vederea modificării, completării sau actualizării, după caz, a 

metodologiilor, regulamentelor şi procedurilor. 

 

RESPECTAREA STANDARDELOR DE CALITATE 

 

În Academia de Poliţie managementul calităţii a avut, de asemenea, în vedere 

cele trei segmente fundamentale specifice oricărei instituţii de învăţământ superior: 

- calitatea procesului de învăţământ; 

- calitatea cercetării ştiinţifice; 

- calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii. 

 

1. Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată în principal prin: 

- definirea unui domeniu coerent de pregătire pentru fiecare facultate şi 

armonizarea acestor domenii în cadrul ofertei Academiei; 

- întocmirea unor planuri de învăţământ şi programe analitice adaptate 

ultimelor reglementări legislative şi nevoilor beneficiarilor; 

- identificarea oportunităţii programelor de studii (specializărilor) şi adaptarea 

structurală a ofertei educaționale a Academiei; 

- identificarea cerinţelor şi aşteptărilor reale ale mediului socioeconomic 

privind competenţele absolvenţilor fiecărui program de studiu (specializări) şi 

corelarea acestora cu experienţa Academiei şi cu practica internaţională (europeană); 

-  identificarea şi aplicarea celor mai bune practici de ţinere sub control şi 

îmbunătăţire continuă a procesului de învăţământ (predare-învăţare, urmărire şi 

sprijinire a progresului realizat de studenţi, evaluare a cunoştinţelor şi a abilităţilor 

dobândite de aceştia); 
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- introducerea unor criterii şi proceduri de evaluare a calităţii pe toate 

segmentele procesului de învăţământ; 

- introducerea unui feed-back de la studenţi, absolvenţi şi angajatori, privind 

structura şi calitatea prestaţiei educaţionale şi îmbunătăţirea acesteia în consecinţă. 

 

2. Calitatea ca dimensiune a propriei organizaţii s-a realizat prin: 

- identificarea şi implementarea unei structuri organizatorice optime pentru 

sistemul calităţii; 

-  realizarea unui echilibru între decizia managerială şi consultarea părţilor 

interesate (beneficiari, personalul şi studenţii Academiei); 

-  evitarea unei birocraţii a calităţii centralizate la nivelul universităţii; 

-  definirea clară a standardelor de performanţă, a criteriilor de evaluare şi de 

recunoaştere a activităţii individuale şi de grup; 

-  crearea unui climat care să încurajeze responsabilitatea şi iniţiativa; 

-  promovarea instruirii şi perfecţionării continue; 

-  evaluarea periodică a contribuţiei individuale la realizarea obiectivelor 

instituţiei; 

-  crearea şi dezvoltarea unui sistem informaţional de sprijin pentru sistemul 

calităţii. 

 

Pentru desfăşurarea activităţii la nivel calitativ superior instituţia noastră are în 

vedere toate etapele procesului de învăţământ şi anume: admiterea; predarea şi 

învăţarea; evaluarea studenţilor; cercetarea ştiinţifică; relaţiile cu societatea şi cu 

beneficiarii; serviciile pentru studenţi; relaţiile inter-universitare; relaţiile 

internaţionale; licenţa. 

 

OBIECTIVE PE LINIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ANUL 2018 

 

În acord cu planurile manageriale şi de dezvoltare ale Academiei pentru anul 

2018, pe linia asigurării calităţii învăţământului s-au stabilit următoarele obiective: 

a) Aplicarea Planului de asigurare a calităţii învăţământului şi a Programului de 

activităţi privind asigurarea calităţii; 

b) Monitorizarea/evaluarea structurilor de învățământ din cadrul Academiei 

de către membrii Comisiei de evaluare şi asigurarea a calității învățământului CEAC-

A împreună cu specialişti din cadrul SACIM – privind modul de respectare a 

standardelor de calitate şi  privind modul de elaborare a documentației specifice; 

c)  Elaborarea Strategiei de calitate a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza” - pentru perioada 2018-2022; 

d) Revizuirea procedurilor privind implementarea managementului calităţii 

la structurile Academiei; 

e) Instruirea periodică a responsabililor de calitate de la nivelul tuturor 

structurilor Academiei şi întocmirea documentele de asigurare a calității educației; 

f) Îmbunătăţirea colaborării şi a comunicării cu celelalte structuri ale 

Academiei, pentru îndeplinirea obiectivelor strategice şi a celor specifice pe linia 

asigurării calităţii învăţământului, a reglementărilor interne şi a controlului 

intern/managerial; 
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g) Actualizarea, revizuirea sau modificarea, după caz, a regulamentelor şi a 

metodologiilor existente, precum şi elaborarea de noi regulamente şi metodologii, în 

conformitate cu reglementările nou apărute în domeniul învăţământului şi cu normele 

M.A.I.; 

h) Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului cu atribuţii pe linia 

asigurării calităţii procesului de învăţământ, inclusiv prin participarea la cursuri de 

profil; 

i) Menţinerea şi extinderea legăturilor cu structurile M.E.N. şi M.A.I., precum 

şi cu alte instituţii de învăţământ superior, din ţară şi din străinătate, în vederea 

asigurării unui sistem educaţional performant şi pentru realizarea schimbului de bune 

practici. 

 

Asigurarea calităţii este o prioritate absolută, o preocupare constantă, fiind 

singura cale prin care Academia de Poliţie poate dobândi recunoaştere sporită pe plan 

naţional şi internaţional. 

În activitatea noastră am folosit ca factori de potenţare a calităţii întregului 

demers întreprins, suportul acumulărilor anterioare şi evoluţia constantă a instituţiei 

din anii precedenţi. Acestea ne îndreptăţesc să afirmăm că prin managementul calităţii 

practicat şi prin maniera de soluţionare a problemelor pe care am cultivat-o, Academia 

şi-a îndeplinit misiunea şi a susţinut procesele de reformă aflate în desfăşurare la 

structurile componente ale Ministerului Afacerilor Interne, odată cu îndeplinirea şi 

menţinerea standardelor de calitate ale M.E.N. şi ARACIS. 

 

V. SITUAŢIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ŞI A ETICII 

ACTIVITĂŢILOR DE CERCETARE 
 

Comisia de etică universitară  a Academiei este o structutră independentă în 

raport cu Senatul și Rectoratul, ea constituindu-se și desfășurându-și activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare 

și în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 

În cadrul Academiei este înfiinţată Comisia de etică, pe lângă Consiliul de 

Administraţie. Întreaga activitate a Comisiei se bazează pe corectitudine, 

principialitate şi responsabilitate.  

În derularea activităţilor sale Comisia respectă reglementările legale în vigoare 

privind incompatibilităţile şi conflictele de interese.  

Principalele activități desfășurate de către Comisie în anul 2017: 

a) a sprijinit activitatea de monitorizare a modului în care au fost respectate, 

în Academie, prevederile codului de etică și deontologie profesională specifice 

domeniului; 

b) a analizat şi soluţionat abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor 

sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară; 

c) a contribuit la elaborarea/modificarea sau completarea Codului de etică şi 

deontologie universitară. 
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Au fost continuate demersurile de popularizare şi conştientizare a imperativelor 

de ordin etic în rândul cadrelor didactice şi studenţilor Academiei de Poliţie. 
 

VI. SITUAŢIA POSTURILOR VACANTE – se regăseşte împreună cu 

situaţia personalului instituţiei la punctul „III” al prezentului Raport. 
 

VII. SITUAŢIA INSERŢIEI PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR 

DIN PROMOŢIILE PRECENDENTE 
 

Potrivit actelor normative incidente domeniului, studenţii Academiei de Poliţie 

sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului 

Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de opţiunile absolvenţilor, în 

domeniul pentru care au fost pregătiţi, exceptie făcând doar absolvenţii Facultăţii de 

Arhivistică, care ocupă posturi în sistemul Arhivelor Naţionale prin concurs, în funcţie 

de nevoile beneficiarului.  

Referitor la inserţia profesională pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de 

Arhivistică, promoţia 2017, situaţia se prezintă astfel: din totalul de 17 absolvenţi, un 

număr de 14 sunt integraţi în sectorul public si privat (o persoană este încadrată la 

Arhivele Naţionale), 3 absolvenţi continuă studiile la programul de masterat în cadrul 

Academiei Naţionale de Informaţii.  

 

ACTIVITĂȚI PE LINIE DE RELAŢII PUBLICE 

 

Un număr însemnat de cadre şi studenţi au participat în 2017 la următoarele 

acţiuni educativ – culturale, după cum urmează: 

1. în data de 24 ianuarie 2017 – ceremonialul depunerii de coroane la statuia lui 

Alexandru Ioan Cuza din incinta instituţiei cu prilejul împlinirii a 158 ani de la Unirea 

Principatelor Române; 

2. în data de 16 februarie 2017, a avut loc la sediul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, evaluarea anuală a actvităţilor instituţiei noastre pe anul 

2016.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; 

3. Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, în ziua de 23 martie 2017, Departamentul 

de Poliţie din cadrul Facultăţii de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” Bucureşti a organizat în colaborare cu Direcţia Generală Anticorupţie un 

workshop dedicat problemei integrităţii profesionale în activitatea Ministerului 

Afacerilor Interne, cu tema „Integritate şi integrare profesională”. Activitatea a avut 

drept obiectiv general identificarea punctelor cheie ale integrării unui absolvent al 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul unei structuri a Ministerului 

Afacerilor Interne. Workshop-ul a fost structurat în diferite sesiuni de lucru rezervate 

studenţilor, tinerilor ofiţeri de poliţie şi ofiţerilor cu funcţii de conducere din cadrul 

unităţilor Ministerului Afacerilor Interne. Workshop-ul a beneficiat de participarea 

cadrelor didactice şi studenţilor Facultăţii de Poliţie, precum şi a tinerilor absolvenţi şi 

specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Corpului Naţional 

al Poliţiştilor, Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti; 

4. În data de 23 martie 2017, Departamentul de Ştiinţe Comportamentale din 

cadrul Facultăţii de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a organizat 



56 
 

workshop-ul cu tema „Oportunităţi şi provocări în spaţiul cibernetic”, cu ocazia Zilei 

Poliţiei Române. La acest workshop au participat specialişti din cadrul Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii, Secretariatului General al Guvernului României, Centrului 

Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, Ministerului Apărării 

Naţionale, Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I”. În contextul evenimentelor care se derulează în domeniul spaţiului 

cibernetic, acest workshop a avut ca scop realizarea unui cadru academic adecvat 

schimbului de idei, exprimarea opiniilor şi comunicarea celor mai noi rezultate ale 

cercetării în domeniul securităţii informatice, în vederea conturării unor strategii de 

protecţie a informaţiilor şi a infrastructurilor cibernetice şi identificarea unor măsuri 

concrete, eficiente şi pro-active pentru combaterea criminalităţii informatice. 

5. Cu ocazia Zilei Poliţiei Române, în ziua de 23 martie 2017, Departamentul 

de Criminalistică din cadrul Facultăţii de Poliţie a Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” Bucureşti a organizat workshop-ul cu tema „Locul şi rolul criminalisticii în 

cadrul Poliţiei Române”. Activitatea a avut drept obiectiv general analiza noilor 

provocări în domeniul criminalisticii, precum şi identificarea celor mai eficiente 

metode şi mijloace de perfecţionare a pregătirii profesionale în acest domeniu. 

Dezbaterile participanţilor au condus la stabilirea unor concluzii şi propuneri privitoare 

la implicarea activă a Departamentului de Criminalistică şi a specialiştilor Institutului 

Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române în activitatea de formare iniţială a 

viitorilor ofiţeri ai Poliţiei Române. Workshop-ul a beneficiat de participarea cadrelor 

didactice şi studenţilor Facultăţii de Poliţie, precum şi a specialiştilor din cadrul 

Institutului Naţional de Criminalistică al Poliţiei Române şi din cadrul Serviciului 

Criminalistic al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. 

6. în perioada 21 - 24.03.2017, s-a desfăşurat în Academia de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza”, campania „DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAŢĂ”, cu 

binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL şi cu sprijinul Voluntarilor 

Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, îndrumaţi de Preotul Arhimandrit Ciprian 

GRĂDINARU. Campania DONEAZĂ SÂNGE, SALVEAZĂ O VIAŢĂ, se află la 

cea de-a XIII-a ediţie în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”şi este organizată 

de Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan 

Cuza” a manifestat un spirit civic prin participarea a 530 de studenţi-donatori, iar un 

număr de 70 de studenţi şi-au manifestat acordul pentru donarea de celule stem, 

necesare salvării de vieţi omeneşti. 

7. Facultatea de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

în colaborare cu Direcţia Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti şi Inspectoratul 

Şcolar al Municipiului Bucureşti, desfăşoară în perioada martie - aprilie 2017 

campania „Vino în echipa noastră”. Este un proiect amplu de promovare a profesiei de 

poliţist in rândul tinerilor liceeni bucureşteni, care a luat naştere anul acesta cu ocazia 

împlinirii a 195 de ani de existenţă a Poliţiei Române. Tinerii bucureşteni vor avea 

parte de prezentări ale structurii poliţiei şi ale Academiei, realizate la sediile liceelor de 

către reprezentanţi I.G.P.R., alături de studenţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”. Liceeni vor avea posibilitatea de a adresa întrebări atât studenţilor cât şi 

experţilor, despre viaţa din campusul Academiei şi despre viitoarea meserie de garant 

al legii. 

8.   Facultatea Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”, a organizat în data de 27 martie 2017 un eveniment ce a constat în mai 

multe exerciţii demonstrative. La acest eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai 
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instituţiilor cu care facultatea cooperează pentru buna pregătire a viitorilor ofiţeri, 

respectiv Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru 

Imigrări, Direcţia Generală de Paşapoarte. De asemenea, au putut lua parte la acest 

eveniment, cadre şi studenţi ai Academiei, dar şi elevi aflaţi în programul “Şcoala 

Altfel”.Invitaţii au putut viziona atât standurile pregătite cu echipamente, cât şi acţiuni 

specifice Poliţiei de Frontieră, organizate de către studenţii şi cadrele facultăţii. Pe 

întreg pargursul şcolarizării, studenţii sunt pregătiţi pentru a acţiona în scopul 

prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale la frontieră, printre care: contrabanda cu 

bunuri/mărfuri, traficul cu auto furate, traficul cu migranţi, migraţia ilegală. Exerciţiile 

alese au reprezentat situaţii reale şi au fost executate după o intensă pregătire a 

studenţilor.La final, cei mai mici dintre invitaţi, au avut posibilitatea de a se urca in 

autospecialele folosite în exerciţii şi să facă cunoştinţă cu “Sonia”, căţeluşa poliţistă de 

frontieră. 

9. în perioada 15 – 19 mai 2017 s-a desfăşurat  ,,Festivalul cultural-artistic al 

studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale MAI", ediţia a XIX-a, la 

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, jud. Suceava.Studenţii 

au participat la toate secţiunile din concurs, obţinând premii, după cum urmează: locul 

2grup la secţiunea folk; locul 2 individual instrument-studentul Denis Niţă, locul 3 

individual instrumental- studenta Cassandra Mareş, locul 3 individual muzică 

populară- studenta Tomoioagă Melania, locul 3 individual muzică uşoara– student 

Mihai Spânu şi menţiune individual muzică populară- studenta Ioana Dunca; 

10. în perioada 24 noiembrie-26 noiembrie 2017 studenţii trupei ”Strict 

Secret„ au participat la  Festivalul naţional de Satiră şi Umor", ediţia a XIX-a, ce s-a 

desfăşurat în Târgu Mureş.În cadrul acestui eveniment studenţii au reprezentat cu 

succes instituţia noastră obţinând numeroase premii, dar şi aprecieri din partea jurului, 

cât şi a publicului. 

Premiile obţinute sunt: 

Locul I – secţiunea pantomima individual: 

Locul I-  sectiunea pantomima grup; 

Locul I- sectiunea improvizaţie; 

Locul I-secţiunea caricatura; 

Locul II- secţiunea moment satiric şi umoristic; 

Locul II-secţiunea fotografie umoristică; 

Locul III- secţiunea cântec satiric 

Totodată, în acest an organizatorii festivalului au oferit în premieră premiul 

”TROFEUL FESTIVALULUI”. Aceasta distincţie a fost câştigată de către Trupa 

TMT Strict Secret care a reuşit performanţa de a obţine Trofeul Festivalului. 

11. 7 decembrie 2017 grupul artistic al studenţilor ”Strict Secret” a susţinut 

momente artistice de excepţie în cadrul celei de-a II - a ediţii a Galei Integrităţii, 

organizată cu prilejul Zilei Internaţionale Anticorupţie, de către Direcţia Generală 

Anticorupţie, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Asociaţia Pro 

Democraţia şi Inspectoratul Şcolar al Muncipiului Bucureşti; 

12. 19 decembrie 2017 s-a desfăşurat un spectacol caritabil în sala 1. Scopul 

acestei activităţi l-a reprezentat strângerea de bunuri pentru categoriile sociale de 

persoane defavorizate, cu prilejul  Sărbătorilor de Craciun. Bunurile au fost 

directionate catre Centrele de Plasament. 
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13. 20 decembrie 2017 s-a desfăşurat tradiţionalul ”Plugusor” dedicat 

sărbătorilor de iarnă 2018, sustinut de trupa ”Strict Secret” a studenţilor Academiei de 

Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”. 

 

ACTIVITĂȚI PE LINIE DE COOPERARE INTERUNIVERSITARĂ 

 

Pe linie de cooperare interuniversitară, activităţile de relaţii internaţionale pe 

anul 2017 au fost desfăşurate conform Planului de Relaţii Internaţionale şi Afaceri 

Europene al Academiei de Poliţie, aprobat de conducerea ministerului. 

Din totalul de 113 activităţi de relaţii internaţionale (primiri/deplasări) 

planificate pentru anul 2017, au fost realizate un număr de 60 misiuni. 

Nu întotdeauna misiunile efectuate corespund celor planificate, asta datorită 

renunţării uneia sau alteia dintre părţi la colaborarea planificată sau datorită unor 

reprogramări pentru o dată ulterioară. 

 

Misiuni executate în anul 2017: 

1. 09 – 13 ianuarie 2017 deplasarea în Polonia, la Varşovia, a domnului 

inspector principal de poliţie Cristian Călea, din cadrul Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră - Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte  pentru a 

participa la „Actualizarea Curriculei comune şi armonizarea cu cadrul sectorial al 
calificărilor - Întâlnirea Grupului Decizional”; 

2. 22-27 ianuarie 2017 deplasarea la Split, în Croaţia,  a domnului 

Instr.mil.pr. I Col.drd.ing. IONEL-ALIN MOCIOI la Cursul Introductiv al 
Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene; 

3. 29 ianuarie - 04 februarie 2017 deplasarea domnului comisar de poliţie 

Adrian Lăzăroaia, din cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră - Departamentul de Poliţie 

de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen, pentru a participa la întâlnirea 

programată pentru dezvoltarea cursului de instuctori Frontex în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale; 

4. 30 ianuarie – 03 februarie 2017 deplasarea în Polonia, la Varşovia, a 

doamnei comisar şef de poliţie conf. univ. dr. Ileana CHERSAN şi a domnului 

inspector principal de poliţie Cristian CĂLEA, din cadrul Facultăţii Poliţie de 

Frontieră, pentru a participa la „Cursul privind metodologia pregătirii (Formarea 

Formatorilor)- Prima întâlnire”; 

5. 30.01-03.02.2017 deplasarea domnului lt.colonel lect.univ.dr. Trofin 

Aurel, din cadrul Facultăţii de Pompieri la o vizită de lucru, în Landul Hessan- 

Germania; 

6. 16-18 februarie 2017 deplasarea domnului comisar de poliţie Lăzăroaia 

Adrian, (împuternicit) Director Departament Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte 

şi Pregătire Schengen în Republica Moldova,Chişinău/ localitatea Tudora, pentru a 

participa la seminarul naţional pentru personalul poliţiei de frontieră „Accesul în 
teritoriu în conformitate cu standardele naţionale”. 

7. 26 februarie 2017 - 02 martie 2017 deplasarea domnului comisar de 

poliţie Adrian Lăzăroaia, din cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră - Departamentul de 

Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen, în Croaţia, la Zagreb, 
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în pentru a participa la „Întâlnirea de pregătire şi dezvoltare a cursului de 
management pentru nivelul mediu” (MLC). 

8. 01 -03 martie 2017 deplasarea în Regatul Suediei, la Växjö,  a domnului 

prof.univ.dr. comisar de poliţie Sergiu Adrian Vasile, prorectorul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” şi a domnului comisar şef de poliţie Tauber Gabriel, din cadrul 

Biroului Cooperare Interunversitară şi Relaţii Publice reprezentanţi din cadrul 

Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la o întâlnire de lucru 

cu reprezentaţii conducerii Academiei de Poliţie suedeze; 

9. 05 – 10 martie 2017 deplasarea în  Germania,  Münster, a domnului 

subcomisar de poliţie lect.univ.dr. Ioan Cosmin MIHAI, din cadrul Facultăţii de Poliţie 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

desfăşurarea modulului nr. 6 din cadrul „Programului european comun de masterat”. 

De asemenea, studenţii Facultăţii de Pompieri, în cadrul acestui festival, au obţinut 

următoarele premii: premiul I la secţiunea muzică folk- student Sanda Ionuţ, premiul 

II- student Ivan Ionuţ,  premiul II la secţiunea muzică populară- student Sahlean 

Alexandru, premiul I la secţiunea muzică instrumentală- Ene Laurenţiu, premiul I, 

secţiunea folk, grup –Trupa Facultăţii de Pompieri ,, Pe loc repaus”  şi premiul de 

popularitate student Cozma Carlo. 

10. 05 - 11 martie 2017 deplasarea în Polonia,  la Varşovia, a  domnul 

comisar de poliţie Adrian Lăzăroaia, din cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră - 

Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen, 

pentru a participa la întâlnirea programată pentru dezvoltarea cursului de instructori 

Frontex în domeniul respectării drepturilor fundamentale (II); 

11. 06 – 07 martie 2017 deplasarea în  Republica Cehă,  la Praga, a domnul 

comisar şef de poliţie Tauber Gabril şi a domnului sinsp.de poliţie Coman Iulian 

Marius, din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

întâlnirea Comitetului Executiv al AEPC; 

12. 13 – 18 martie 2017 deplasarea în  Polonia,  la Varşovia, a domnului 

inspector principal de poliţie Cristian Călea, din cadrul Facultăţii Poliţie de Frontieră - 

Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte şi Pregătire Schengen,   din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la întâlnirea 

celui de-a treia întâlnire referitoare la armonizarea Curriculei Comune - Cadrul 

Sectorial al Calificărilor; 

13. 26 – 31 martie 2017 deplasarea în  Republica Cehă,  la Usti nad Labem, a 

doamnei lect.univ.dr. Iulia Cheşcă, decanul Facultăţii de Arhivistică Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la un stagiu de predare Erasmus+; 

14. 27 – 31 martie 2017 deplasarea în  Polonia,  la Varşovia, a domnului 

inspector principal de poliţie Cristian Călea, din cadrul Facultăţii de Poliţie de 

Frontieră - Departamentul de Poliţie de Frontieră, Imigrări, Paşapoarte, unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

prima întâlnire în vederea dezvoltării Curriculei Comune (CCC) pentru managerii de 

nivel mediu ai poliţiilor de frontieră; 

15.  02 – 07 aprilie 2017 deplasarea în  Republica Cehă,  la Praga, a doamnei 

conf. univ. dr. Pielmuş Cristina Georgeta, din cadrul Departamentului de Limbi 
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Străine, Facultatea de Poliţie de Frontieră din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” pentru a participa la un stagiu de predare Erasmus+; 

16. 03 - 05 aprilie 2017 deplasarea în Polonia, la Varşovia a domnului 

comisar de poliţie prof.univ.dr.Sergiu Adrian Vasile, prorectorul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la Atelierul de lucru pentru revizuirea 

curriculei în cadrul MASTERATULUI EUROPEAN ÎN MANAGEMENTUL 

STRATEGIC AL FRONTIERELOR; 

17. 03 – 06 aprilie 2017 deplasarea în Praga, Republica Cehă, a domnului 

comisar de poliţie, conf. univ. dr. Ioan-Cosmin MIHAI, din cadrul Facultăţii de Poliţie 

pentru a participa la Conferinţa Internaţională ”Cyber Central 2017”;  

18. 24 – 28 aprilie 2017 deplasarea în  Belgia, la Brussels a domnului comisar 

şef, conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ şi a domnului comisar şef de poliţie Adrian 

Lăzăroaia în vederea organizării Cursului Pre-deployment Training for CSDP 

Missions and Operations de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne în parteneriat 

cu Colegiul European de Securitate şi Apărare din cadrul Comisiei Europene; 

19. 02 – 05 mai 2017 privind deplasarea în  Georgia,  la Tiblisi, a domnului 

comisar de poliţie prof. univ. dr. Sergiu Adrian Vasile, prorectorul Academiei de 

Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi a domnului comisar şef de poliţie Tauber Gabriel 

Virgil, din cadrul Biroului Cooperare Interuniversitară şi Relaţii Publice pentru a 

participa la Conferinţa Anuală a AEPC  ”Viitorul Migraţiei – încercări şi paşi de 

abordare”şi la întâlnirea Consiliului de Conducere al AEPC;  

20. 14 – 19 mai 2017 deplasarea în  Estonia,  la Tallinn a  doamnei prof. univ. 

dr. Şerbănoiu Gabriela, din cadrul Departamentului de Limbi Străine, Facultatea de 

Poliţie de Frontieră pentru a participa la un stagiu de predare Erasmus+, 

21. 30.05 – 01.06.2017 deplasarea în Belgia, la Brussels, a dl. cms.şef, 

conf.univ.dr. Cătălin ANDRUŞ din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza”, care a însoţit un număr de 35 de cursanţi la Cursul Postuniversitar 

„Managementul Strategic al Afacerilor Interne”, seria martie – iulie 2017, în vederea 

desfăşurării modulului de activităţi itinerante externe; 

22. 04 – 06 iunie 2017, deplasarea în Portugalia, la Lisabona, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

ca speaker la Conferinţa Europeană de Securitate; 

23. 04 iunie – 09 iunie 2017 deplasarea în Italia, Torino, a unui reprezentant 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

Programul de Schimb CEPOL 2017; 

24. 12 – 13 iunie 2017 deplasarea în Polonia,  la Varşovia, a doi reprezentanţi 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la Ziua 

Europeană a poliţiştilor de Frontieră; 

25. 14 iunie – 16 iunie 2017 deplasarea în Ungaria, Budapesta, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la primul modul din cadrul celui de-al doilea Program European Comun de Masterat 

(EJMP); 
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26. 25 iunie – 01 iulie 2017 deplasarea în Austria,  la Innsbruck, a doi 

reprezentanţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

cursul Proiectare Curiculară conform Principiilor Bologna / Copenhaga , utilizând 

Cadrul Calificărilor sectoriale pentru Poliţia de Frontieră şi Workshop-ul de Formare a 

Formatorilor; 

27. 25 iunie – 01 iulie 2017 deplasarea în Austria,  la Innsbruck, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa ca 

formator SQF la cursul Proiectare Curiculară conform Principiilor Bologna / 

Copenhaga, utilizând Cadrul Calificărilor sectoriale pentru Poliţia de Frontieră şi 

Workshop-ul de Formare a Formatorilor; 

28. 03 – 07 iulie 2017 deplasarea în Portugalia, la Lisabona a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa ca 

expert SQF la cel de -al doilea curs de pregătire pentru monitorii implicaţi în 

repatrierile forţate; 

29. 20 – 26 august 2017 deplasarea în Polonia,  la Varşovia, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

întâlnirea pentru dezvoltarea cursului de instructori FRONTEX în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale (IV); 

30.  21 – 25 august 2017 deplasarea în Polonia, la Varşovia, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la cea 

de-a treia întâlnire din cadrul Proiectului Curriculumului Comun de Pregătire pentru 

Managerii de nivel mediu, Grupul decizional I; 

31.  27 august – 01 septembrie 2017 deplasarea în Spania, Barcelona, a doi 

reprezentanţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

atelierul de lucru privind standardele de revizuire a unui curricullum; 

32. 10 septembrie – 15 septembrie 2017 deplasarea în Germania, Gimborn, a 

doi reprezentanţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a 

participa la seminarul bilingv româno-german refugiaţii în Europa şi Acordul 

Schengen, organizat de IPA – Secţia Română; 

33. 11-15 septembrie 2017 deplasarea în Lituania, Vilnius, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la cel de-al doilea  modul al cursului CEPOL 56-57/2017 cu tema „Train the 
trainers”; 

34. 11 septembrie 2017 primirea în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, a unei delegaţii din partea Ministerului de Interne al Statului Qatar  pentru a 

participa la o vizită de lucru; 

35. 17 – 23 septembrie 2017 deplasarea în Polonia, Varşovia a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

întâlnirea în legătură cu pregătirea viitorului curs al Frontex în domeniul respectării 

drepturilor fundamentale; 

36. 25 – 29 septembrie 2017 deplasarea în Polonia, Varşovia, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

Cursul Frontex pe Metodică de predare – Formarea Formatorilor; 
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37. 20 – 22 septembrie 2017 deplasarea în Croaţia, la Zagreb, a doi 

reprezentanţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a 

participa la Conferinţa executivă a Managerilor Academiilor Partenere; 

38. 22 septembrie 2017 primirea în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, în data de 22 septembrie 2017 a unei delegaţii din partea Ministerului 

Afacerilor  Interne al Republicii Moldova pentru a participa la o vizită de studiu ; 

39. 29-30 septembrie 2017 deplasarea în  Rădăuţi, România şi  Cernăuţi, 

Ucraina  a unui reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

pentru a participa la Conferinţa Ştiinţifică internaţională ”Bucovina şi Bucovinenii în 

Istorie”; 

40. 05 octombrie 2017 primirea în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, a unei delegaţii din partea Universităţii Coventry din Marea Britanie pentru a 

participa la o întâlnire de lucru; 

41. 02-06 octombrie 2017 organizarea  de către Academia de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne, a Cursului de  

Securitate Maritimă „The Challenges of Securing Maritime Areas for the European 

Union” sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC) de pe lângă 

Consiliului UE ; 

42. 08-10 octombrie 2017 deplasarea în Ungaria, Budapesta, a doi 

reprezentanţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a 

participa la Ceremonia de absolvire şi Ceremonia de deschidere ale Programului 

European de Master Comun CEPOL; 

43. 11 – 13 octombrie 2017 deplasarea în  Cipru, Larnaca  a doi reprezentanţi 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la întâlnirea 

Comitetului Executiv al AEPC; 

44. 15 octombrie – 18 octombrie 2017 deplasarea în Republica Cehă, Praga, a 

unui reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a 

participa la atelierul de informare şi acţiuni asupra prevenţiei radicalizării, organizat 

de AEPC; 

45. 16 – 20 octombrie 2017 deplasarea în Polonia,  la Varşovia, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la cea 

de-a cincea întâlnire din cadrul Proiectului Curriculumului Comun de Pregătire pentru 

Managerii de nivel mediu 

46. 22 - 27 octombrie 2017 deplasarea în Republica Cehă, Praga, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la Programul de Schimb CEPOL; 

47. 22 – 28 octombrie 2017 deplasarea în Valetta, Malta a unui reprezentant 

al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la Cursul Proiectare 

Curiculară conform Principiilor Bologna / Copenhaga, utilizând Cadrul Calificărilor 
sectoriale pentru Poliţia de Frontieră şi Workshop-ul de Formare a Formatorilor;  
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48. 23-26 octombrie 2017 deplasarea în Polonia, Varşovia, a doi reprezentanţi 

din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la o vizită 

de studiu la Frontex în cadrul Programului de schimb cadru al CEPOL 2017; 

49. 23 - 27 octombrie 2017 primirea în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, a unei delegaţii a Universităţii de Poliţie din Münster, Germania pentru a 

participa la o vizită de studiu; 

50. 24 – 27 octombrie 2017 deplasarea în Hal-Far, Malta, a unui reprezentant 

al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la organizarea unei 

activităţi de instruire pentru forţele armate malteze; 

51. 25 - 29 octombrie 2017 deplasarea în Cernăuţi, Ucraina, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională ”Qualitative education in Ukraine: trends, 

problems, perspectives” (”Educaţia calitativă în Ucraina: trenduri, probleme, 

perspective”); 

52. 29 octombrie – 03 noiembrie 2017 deplasarea în Serbia, la Belgrad, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la Programul de Schimb CEPOL 2017; 

53. 05 – 10 noiembrie 2017 deplasarea în Bruxelles, Belgia, a doi 

reprezentanţi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a 

participa, la întâlnirea grupurilor de lucru ale Colegiului European de Securitate şi 

Apărare  

54. 05 – 10 noiembrie 2017 primire în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, a doi poliţişti, din Praga, Republica Cehă şi din Belgrad, Serbia pentru a 

participa la Programul de Schimb 2017 sub egida CEPOL 

55. 13 – 16 noiembrie 2017, primire în Academia de Poliţie  „Alexandru Ioan 

Cuza”, a unui expert formator, din Republica Franceză pentru a participa la acţiunea de 

pregătire în domeniul cooperării poliţieneşti 

56. 13 – 17 noiembrie 2017 deplasarea în Polonia, Varşovia, a trei 

reprezentanţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

Cursul Frontex pe Metodică de predare – Formarea Formatorilor, cea de-a patra 

întâlnire 

57. 28 – 30 noiembrie 2017, deplasarea în Ungaria, la Budapesta, a unui 

reprezentant din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa 

la Conferinţa ”Innovations in Law Enforcement – Implications for Practice, Education 

and Civil Society” 

58. 04-08.12.2017, organizarea de către Academia de Poliţie “Alexandru Ioan 

Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne, a Cursului de orientare privind Politica 

Europeană de Securitate şi Apărare sub egida Colegiului European de Securitate şi 

Apărare (ESDC) şi în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe 

59. 10 – 16 decembrie 2017, deplasarea în Varşovia, Polonia, a unui 

reprezentant al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 
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dezvoltarea cursului de instructori FRONTEX în domeniul respectării drepturilor 

fundamentale 

60. 11 – 15 decembrie 2017, deplasarea în Polonia, Varşovia, a trei 

reprezentanţi ai Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru a participa la 

Cursul Frontex pe Metodică de predare – Formarea Formatorilor, cea de-a cincea 

întâlnire 

S-a continuat dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi s-a reextins arealul acestora 

cu: agenţia FRONTEX, Asociaţia Europeană a Colegiilor de Poliţie - AEPC, Asociaţia 

Europeană a Colegiilor Serviciilor de Pompieri EFSCA (European Fire Service 

Colleges’ Association), Agenţia CEPOL, Colegiul de Poliţie din Norvegia 

(reactualizat), Şcoala Naţională Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Lyon – Franţa, 

Şcoala Superioară de Ofiţeri de Pompieri din Polonia, Şcoala de Arhivistică de la 

Marburg, Şcoala Naţională Supremă de Ofiţeri de Pompieri din Franţa, Universitatea 

din Munster (Germania), Academia de Securitate din Viena şi cu Universitatea 

Naţională de Apărare din Budapesta. 

Urmare a protocolului încheiat între Colegiul Universitar de Poliţie din 

Norvegia şi Academia de Poliţie, Universitatea din Norvegia a trimis, la Bucureşti, un 

număr de 8 studenţi norvegieni, care au fost cuprinşi în stagiul de pregătire, alături de 

studenţii Academiei. 
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