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Capitolul I 

CONSIDERAŢII GENERALE  

 

Art. 1 Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, (denumită în continuare Academia), 

organizează studii universitare de masterat în domeniile studiilor universitare de licenţă şi în domenii de 

înrudite cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul Afacerilor Interne. 

 

Art. 2 Admiterea la masterat se face prin concurs, acesta fiind organizat şi desfăşurându-se 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; 

-  O.U.G. nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile 

finanţate de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare; 

-  H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 

- Ordinul nr. 3.107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 

2016-2017. 

- H.G. nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul 

maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii 

universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior + ANEXA 1 - Domeniile şi 

programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de 

studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de 

predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în 

cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat. 

 

Art. 3.   (1) Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de învăţământ cu 

frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă. 

(2) La programele de studii universitare de masterat sunt locuri finanţate de la buget şi locuri  finanţate 

prin taxe de şcolarizare. 

(3) Participanţii la programele de studii universitare de masterat au statutul de student. 

 

Art. 4.  Academia organizează două tipuri de programe de studii universitare de masterat: 

a) profesionale, orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale specializate care 

completează competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de licenţă. 

b) de cercetare, orientate preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică şi care 

creează premisele accesului la studiile universitare de doctorat. 

 

Art. 5. (1) În Academie se organizează concurs de admitere la programele de studii universitare de 

masterat acreditate de A.R.A.C.I.S. pentru următoarele domenii de studii universitare de masterat: 

a) Ordine publică şi siguranţă naţională; 

b) Drept; 

c) Inginerie civilă şi instalaţii; 

d) Istorie. 

 

Art. 6 (1) Programele de studii universitare de masterat la care Academia de Poliţie organizează 

concursuri de admitere, sunt cuprinse în Oferta educaţională, postată pe site-ul Academiei.  

(2) Numărul de locuri pentru fiecare program de studii, după repartizarea cifrei de şcolarizare, este 

prevăzut, după aprobarea lor de către Senatul Academiei, în Oferta educaţională a Academiei. 

 

Art. 7.  (1) Au dreptul să participe la concursul de admitere :  

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare organizate în România, 

conform legii;  

b) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.E.N.C.S.) ca fiind cel puţin studii universitare 

de licenţă. 
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(2) La programele de studii universitare de masterat creditate cu un număr de 90 ECTS se pot înscrie 

numai absolvenţii ciclului I (de licenţă) care au obţinut în urma absolvirii un minim de 240 ECTS, astfel 

încât durata totală cumulată a ciclului I studii universitare de licenţă + durata ciclului II studii universitare 

de masterat, să corespundă obţinerii a cel puţin 300 de credite de studiu transferabile. 

 (3) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot participa şi: 

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate 

conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii 

nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul 

M.E.N.C.S. ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă. 

 (4) Prin excepție, programele de studii universitare de masterat derulate în cadrul unor proiecte 

naționale sau europene sunt accesibile candidațiilor în condițiile și pe baza criteriilor stabilite în 

cadrul respectivului proiect/grant. 

 

Art. 8  (1) La admitere pot candida românii de pretudindeni, cetăţenii statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi 

condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare şi 

conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României,  

metodologiilor special elaborate de M.E.N.C.S. şi reglementărilor specifice elaborate de M.A.I. (prin 

Academia de Poliţie ) pentru aceştia.  

     (2) Admiterea la studiile universitare de masterat se susține în limba română. 

     (3) La înscrierea la concursul de admitere, fiecare dintre candidaţii prevăzuţi la alin. 1 care au efectuat 

studiile în afara României, au obligaţia de a prezenta atestatul de recunoaştere a studiilor şi un certificat de 

competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.C.S. – după caz. 

Recunoaşterea diplomelor obţinute de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de 

specialitate din cadrul M.E.N.C.S. 

     (4) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, cetăţenii români de pretudindeni care au 

efectuat studiile în afara României şi cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii 

române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a cetăţenilor străini din state terţe sau a 

românilor de pretutindeni, după caz. 

  

       Art. 9. (1) Calendarul admiterii şi tematica pentru concurs sunt întocmite de Consiliile 

facultăţilor/similar, se aprobă de Senat şi se publică pe site-ul Academiei, alături de Oferta educaţională 

şi de condiţiile speciale de admitere pentru fiecare program de studii universitare de masterat. 

   (2) Programele de studii universitare de masterat pentru care se face menţiunea ,,accesibil şi 

candidaţilor din exterior” pot fi urmate şi de către persoane din afara sistemului de ordine publică şi 

siguranţă naţională – doar în regim cu taxă şi în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, în limita 

locurilor alocate Academiei prin ordinele M.E.N.C.S. sau stabilite în cadrul unor proiecte/granturi. 

 

Art. 10. (1) Cuantumul taxelor de înscriere la concursul de admitere este stabilit de Consiliul de 

administraţie şi aprobat de Senatul universitar, iar după aprobare, acesta se postează alături de celelalte 

informaţii privind admiterea, pe site-ul Academiei. Taxa de înscriere se achită la depunerea dosarului.     

(2) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: 

a) candidaţii orfani de ambii părinţi, fără a depăşi vârsta de 26 ani; 

b) copiii personalului didactic aflat în activitate, care se află în întreţinerea legală a acestuia. 

(3) Copiii personalului didactic sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere la studii 

universitare de masterat doar o singură dată. Dovada calităţii de personal didactic a părintelui candidatului 

se face prin adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, iar 

dovada faptului că beneficiază pentru prima dată de scutirea taxelor de înscriere se face prin declaraţie pe 

proprie răspundere. 

 

Art. 11  (1) O persoană beneficiază de finanţare de la buget pentru un singur program de masterat. 

      (2) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare 

finanţate de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii 

universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare astfel:  

http://lege5.ro/Gratuit/haydgny/legea-invatamantului-nr-84-1995?pid=&d=1995-07-31
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=&d=2004-07-07
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     a)  în regim cu taxă, dacă Academia de Poliţie organizează programul şi în acest mod;  

    b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care, la înscriere, persoana 

face dovada achitării contravalorii serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la 

bugetul de stat. 

      (3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare și care optează pentru un 

program de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, va depune diploma/adeverinţa ciclului de studii 

universitare anterior absolvit, pentru acest tip de program ( finanțat de la buget), în original, la facultatea 

pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.  

 

 

Capitolul II 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS 

 

 Art. 12 (1) Înscrierea la concursul de admitere se va face, astfel:  

a) Pentru Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Doctorală - la 

sediul din Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1, Bucureşti; 

b) Pentru Facultatea de Pompieri - la sediul din Şoseaua Morarilor, nr. 3, sector 2, Bucureşti.  

      (2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu, se poate face 

indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.  

  

            Art. 13. Candidaţii vor prezenta la înscriere un Dosar plic cu documentele necesare înscrierii la 

programul de studii universitare de masterat, pe coperta căruia vor înscrie următoarele date de identificare: 

a) numele, iniţiala tatălui, prenumele (pentru persoanele căsătorite se scrie, în paranteză, numele 

dobândit în urma căsătoriei); 

b) programul de studii la care se înscrie; 

c) regimul de finanţare – buget sau taxă; 

d) numărul de telefon. 

(2) La înscrierea pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii pot depune o declaraţie pe 

proprie răspundere ca, în cazul în care sunt declaraţi respinşi în urma concursului de admitere, dar au 

rămas locuri libere în regim cu taxă, să poată fi repartizaţi pe acestea, în cadrul aceluiaşi program de studii 

şi în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor inițiale de 

înscriere/admitere. 

 

Art. 14 (1) Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat 

organizate de Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliție de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, 

Facultatea de Științe Juridice și Administrative se constituie astfel: 

                A. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă candidaţii vor depune 

următoarele documente: 

1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului în funcţie de programul de studii şi regimul 

de finanţare ales); 

2. diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 

3. diplomă de licenţă în copie legalizată (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din anul 

admiterii, se va prezenta copia legalizată a adeverinţei eliberată de instituţia de învăţământ, în care se 

menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu, 

termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma); 

4. foaie matricolă / supliment la diplomă în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul 

admiterii ); 

5. copie a actului de identitate ( B.I./ C.I.); 

6. certificatul de naştere în copie legalizată; 

7. certificatul de căsătorie în copie legalizată (pentru persoanele care și-au schimbat numele în urma 

căsătoriei); 

8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii 

universitare de masterat; 

9. 3 fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 
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10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire de 

plata taxei, conform art. 7 din prezentul regulament; 

11. dosar plic; 

 

              B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat candidaţii vor depune 

documentele prevăzute la punctele 1 -11, la care se vor adăuga: 

 publică şi 

siguranţă naţională; 

specializarea potrivită nevoilor unităţii; 

 declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a mai urmat/a mai urmat o perioadă de studii sau un 

ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu 

admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la 

bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 
 

      (2) Pentru programele de studii universitare de masterat care prevăd condiţii speciale de admitere,  la 

documentele prevăzute la alin. 1 se adaugă adeverinţele care atestă îndeplinirea acestor condiţii. 

 

Art. 15 Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat organizate 

de  Facultatea de Arhivistică se constituie astfel: 

A. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă candidaţii vor depune 

următoarele documente: 

1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului); 

2. diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 

3. diplomă de licenţă în copie legalizată (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din anul 

organizării admiterii se va prezenta copia legalizată a adeverinţei eliberată de instituţia de învăţământ, în 

care se menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul 

că nu a fost eliberată diploma); 

4. foaie matricolă / supliment la diplomă în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul 

admiterii ); 

5. copie xerox a actului de identitate ( B.I./ C.I.); 

6. certificatul de naştere în copie legalizată; 

7. certificatul de căsătorie -copie legalizată (pentru femei/bărbaţi care îşi schimbă numele după căsătoriei); 

8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii 

universitare de masterat; 

9. 3 fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire de 

plata taxei, conform art. 7 din prezentul regulament; 

11. dosar plic. 

 

            B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat candidaţii vor depune 

documentele prevăzute la punctele 1 -11, la care se va adăuga: 

 declaraţie autentificată din care să rezulte că nu a mai urmat/ a mai urmat o perioadă de studii sau un 

ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu 

admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la 

bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 
 

Art. 16  Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat organizate 

de  Facultatea de Pompieri se constituie astfel: 

A. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă candidaţii vor depune 

următoarele documente: 

1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului); 

2. diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 

3. diplomă de licenţă în copie legalizată (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din anul 

admiterii se va prezenta copia legalizată a adeverinţei eliberată de instituţia de învăţământ, în care se 
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menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 

fost eliberată diploma); 

4. foaie matricolă / supliment la diplomă în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul 

organizării admiterii); 

5. adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine şi siguranţă 

naţională (doar pentru P.S.U.M. Managementul situaţiilor de urgenţă); 

6. raportul aprobat de şeful unităţii/inspectorul şef pentru aprobarea participării la cursurile de masterat 

(doar pentru P.S.U.M. Managementul situaţiilor de urgenţă); 

7. copie xerox a actului de identitate ( B.I./C.I.); 

8. certificatul de naştere în copie legalizată; 

9. certificatul căsătorie (copie legalizată -pentru femei/bărbaţi care îşi schimbă numele în urma căsătoriei); 

10. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii 

universitare de masterat; 

11. 3 fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

12. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire de 

plata taxei, conform art. 7 din prezentul regulament; 

13. dosar plic. 

 

           B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat candidaţii vor depune 

documentele prevăzute la punctele 1 -13, la care se vor adăuga: 

siguranţă naţională; 

vizat de inspectorul şef/similar şi aprobat de inspectorul general care să ateste că studiile asigură 

specializarea potrivită nevoilor unităţii; 

ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu 

admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la 

bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 

 

Art. 17  Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat organizate 

de Şcoala Doctorală se constituie astfel: 

            A. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă candidaţii vor depune 

următoarele documente: 

1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului în funcţie de programul de studii şi regimul 

de finanţare ales); 

2. diplomă de bacalaureat în copie legalizată; 

3. diplomă de licenţă în copie legalizată (pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă din anul 

admiterii, se va prezenta copia legalizată a adeverinţei eliberată de instituţia de învăţământ, în care se 

menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a 

fost eliberată diploma); 

4. foaie matricolă / supliment la diplomă în copie legalizată (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul 

admiterii ); 

5. copie xerox a actului de identitate ( B.I./ C.I.); 

6. certificatul de naştere în copie legalizată; 

7. certificatul de căsătorie în copie legalizată (pentru femei/bărbaţi care îşi schimbă numele în urma 

căsătoriei); 

8. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că este apt pentru a urma studii 

universitare de masterat; 

9. 3 fotografii color ¾ (pe hârtie foto); 

10. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire de 

plata taxei, conform art. 7 din prezentul regulament; 

11. dosar plic. 

 

                B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat candidaţii vor depune 

documentele prevăzute la punctele 1 -11, la care se vor adăuga: 
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at o perioadă de studii sau un 

ciclu complet de studii universitare de masterat sau echivalente, în regim bugetat. Declaraţia trebuie să nu 

admită interpretări şi să conţină precizarea: ,,Declar că nu am beneficiat/ am beneficiat de finanţare de la 

bugetul de stat (inclusiv pe locuri finanţate din fonduri europene) în calitate de student-masterand”. 

 

Art. 18  (1) Candidaţii care nu prezintă la înscriere toate documentele, în forma solicitată şi 

în termenele stabilite prin prezentul regulament, anexele sale, calendarul admiterii şi în oferta 

educaţională, nu vor fi înscrişi la concursul de admitere.  
    (2) Candidaţii care se înscriu pe locurile bugetate şi care au urmat anterior un alt program de studii 

universitare de masterat pe locuri finanţate de la bugetul de stat, vor prezenta la dosarul de înscriere, 

dovada că au efectuat plata contravalorii serviciilor de şcolarizare pentru programul de studii universitare 

de masterat absolvit anterior sau aflat în desfăşurare la o altă instituţie de învăţământ/academie. 

 

 

Capitolul III 

                        COMISIILE CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 19  (1)  Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de 

studii universitare de masterat se constituie următoarele comisii: 

a) Comisia centrală de admitere; 

b) Comisie de admitere pentru fiecare program de studii;  

c) Comisie de analiză a contestaţiilor pentru fiecare program de studii. 

(2) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este propusă de Consiliile facultăţilor, aprobată de 

Senatului universitar şi numită prin Dispoziţia Rectorului. 

 

Art. 20 (1) Comisia centrală de admitere coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a 

concursului şi este formată din: 

a) preşedinte - cadru didactic cu gradul de cel puţin conferențiar universitar, 

b) doi vicepreşedinţi - cadru didactic cu gradul de cel puţin lector universitar, 

c) doi membri - cadru didactic cu gradul de cel puţin lector universitar, 

d) un secretar- cadru didactic cu gradul de cel puţin asistent universitar. 

(2) Comisia centrală de admitere are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea comisiilor de admitere/contestaţii ale programelor de studii de masterat; 

b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere / contestaţii  ale programelor de masterat; 

c) urmăreşte respectarea şi aplicarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 

pentru programele de studii universitare de masterat; 

d) validează rezultatele concursului de admitere; 

e) propune Senatului universitar modificarea graficului desfăşurării concursului de admitere. 

 

Art. 21 (1) Comisiile de admitere pentru programele de studii universitare de masterat sunt 

formate din: a) preşedinte – cadru didactic cu gradul de cel puţin lector universitar, 

         b) doi membrii – cadre didactice cu gradul de cel puţin lector universitar, 

                  c) un secretar - cadru didactic cu gradul de cel puţin asistent universitar.  

(2) Comisiile de admitere pentru programele de studii universitare de masterat  au următoarele atribuţii: 

a) asigură elaborarea tematicii, bibliografiei, testelor-grilă, grilei de corectare/evaluare, după caz, pentru 

probele concursului de admitere; 

b) asigură multiplicarea/distribuirea testelor-grilă și a grilelor de corectare la sălile de concurs; 

   c) stabilesc personalul didactic care participă la supravegherea, verificarea şi evaluarea candidaţilor; 

d) completează borderourile de examen cu punctajul obţinut de candidaţi şi notele echivalente acestora 

şi le predau Secretariatului tehnic, împreună cu formularele de răspuns. 

 

Art. 22 (1) Comisia de analiză a contestaţiilor este formată din: 

a) preşedinte – cadru didactic cu gradul de cel puţin lector universitar; 

b) doi membrii – cadre didactice cu gradul de cel puţin lector universitar; 

c) un secretar - cadru didactic cu gradul de cel puţin asistent universitar. 
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(2) Comisia de analiză a contestaţiilor pentru fiecare program de masterat are sarcina de a soluţiona 

contestaţiile depuse de candidaţi. 

 

Art. 23 Secretariatul tehnic se subordonează Comisiei centrale de admitere şi are următoarele 

atribuţii: 

a) întocmeşte graficul activităţilor necesare desfăşurării concursului de admitere; 

b) primeşte şi verifică dosarele candidaţilor în vederea organizării examenului de admitere; 

c) întocmeşte listele candidaţilor înscrişi pentru fiecare program de studii universitare de masterat pe baza 

dosarelor primite; 

d) întocmeşte borderourile pentru fiecare program de studii şi le predă secretarilor comisiilor de examen; 

e) întocmeşte situaţia finală a notelor obţinute de candidaţi, pe fiecare program de studii; 

f) primeşte, înregistrează şi aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul Academiei notele 

obţinute şi rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere; 

g) editează lista finală a rezultatelor, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi a locurilor alocate, 

pe care o supune aprobării comisiei centrale în vederea afişării rezultatelor; 

h) elaborează şi supune aprobării Rectorului dispoziţia de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi. 

 

               

                Capitolul IV 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 24 (1) Admiterea la studiile universitare de master se organizează în sesiuni, în condiţii 

identice, înainte de începerea anului universitar.  

(2) La propunerea Consiliilor Facultăţilor/similare, cu aprobarea Senatului universitar, se poate 

organiza o a doua sesiune de admitere dacă după, finalizarea primei sesiuni şi după eventuala  redistribuire 

a candidaţilor, au rămas locuri neocupate. 

(3) Redistribuirea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) sau un număr minim de puncte 

echivalent (şi care îndeplinesc criteriile legale şi specifice) se poate face numai în cadrul aceluiaşi 

domeniu de studiu, astfel: 

- pe baza opţiunii acestora 

- în limita numărului de locuri rămase libere pentru fiecare program de studii  

- în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul de admitere. 

 

Art. 25 Concursul de admitere constă în susţinerea unui examen sub forma unui test-grilă/interviu/ 

proiect de cercetare din tematica avizată de Consiliile Facultăţilor/similar. 

 

Art. 26 Secretariatul tehnic va afişa, la sediul facultăţilor şi pe site-ul Academiei, cu cel puţin 24 

de ore înainte de susţinerea probelor scrise, repartizarea pe săli a candidaţilor și ora începerii concursului. 

 

Art. 27 (1) Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face cu cel puţin o jumătate de oră 

înaintea începerii concursului, pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului, după caz).  

 (2) Membrii comisie de admitere vor verifica identitatea candidaţilor şi le vor distribui acestora 

materialele pentru concurs. 

 

Art. 28 (1) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală în momentul anunţării subiectelor de 

concurs/distribuirii testului-grilă/interviului pierd dreptul de a susţine proba.   

    (2) Orice fraudă sau încercare dovedită de fraudă, în timpul desfăşurării probelor de concurs, se 

sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs. 

 

Art. 29 (1) Pentru Facultatea de Poliţie, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe 

Juridice şi Administrative şi Facultatea de Poliţie de Frontieră, examenul de admitere pentru 

programele de studii universitare de masterat, constă într-un test – grilă care va cuprinde un număr de 

minim 30 de întrebări din tematica de concurs. 

    (2) Evaluarea se face astfel:  

Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 + 1 
    (3) Pentru a putea fi declarat „Admis” candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci). 
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 (4) Mediile generale/ Punctajele generale obținute de candidaţi la admitere, sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare la Academia de Poliție, unde aceştia au candidat. 

 

Art. 30 (1) Pentru Facultatea de Arhivistică examenul de admitere constă într-o probă, şi 

anume: - prezentarea unui proiect de cercetare în domeniul științelor umaniste sau arhivistic/ interviu (ex.: 

studiu de caz privind prelucrarea arhivistică şi/sau valorificarea documentelor de la Arhivele Naţionale 

şi/sau creatorii şi deţinătorii de documente). Tema proiectului se va încadra obligatoriu în tematica 

indicată.  
Evaluarea se face astfel:  

                   Nota de admitere = nota acordată la probă, în care este inclus un punct din oficiu. 

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci).  

(3) Nota obţinută de candidaţi la admitere, este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare 

numai la Facultatea de Arhivistică, unde aceştia au candidat. 

 

Art. 31 (1) Pentru Facultatea de Pompieri examenul de admitere constă într-o probă care se 

susţine sub formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 18 - 30 de întrebări din tematica propusă.  

Evaluarea se face astfel:  

                   Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 +1 

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci) sau un număr 

minim de puncte echivalent. 

    (3) Mediile generale/ Punctajele generale obținute de candidaţi la admitere, sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai la Facultatea de Pompieri, unde aceştia au candidat. 

     
Art. 32 (1) Pentru Școala Doctorală examenul de admitere constă într-o probă care se susţine sub 

formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 18 - 30 de întrebări din tematica propusă.  

Evaluarea se face astfel: Nota de admitere = (punctele acumulate la test : punctajul maxim) x 9 +1 

(2) Pentru a putea fi admis, candidatul  trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci) sau un număr 

minim de puncte echivalent. 

    (3) Nota obţinută de candidaţi la admitere, este valabilă pentru stabilirea ordinii de clasificare numai 

la Școala Doctorală, unde aceştia au candidat. 

 

 

             Capitolul V 

               FINALIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 33 (1) Admiterea la programele de studii universitare de masterat se face în ordinea 

descrescătoare a notelor. 

     (2) Pentru departajarea candidaţilor care obţin nota de admitere egală cu a candidatului admis pe 

ultimul loc se aplică, indiferent de forma de învăţământ sau de finanţare, în ordine, următoarele criterii 

de departajare: 

a) media obţinută la examenul de licenţă; 

b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă; 

c) media de la bacalaureat; 

    (3) Numărul candidaţilor declaraţi admişi, indiferent de forma de învăţământ sau de finanţare, nu 

va depăşi cifra de şcolarizare repartizată fiecărui domeniu/program de studii universitare de masterat. 

    (4) Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia centrală de admitere, se fac publice şi se 

aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare la sediul Academiei şi postarea pe site-ul Academiei. 

 

Art. 34 (1) Candidaţii pe locurile finanţate de la bugetul de stat, care au obţinut cel puţin nota 5 

(cinci) şi au fost declaraţi respinşi la  programul de studii la care s-au înscris, pot opta pentru repartizarea 

pe locurile rămase neocupate, în regim cu taxă, la acelaşi program de studii. 

    (2) Dacă la un  program de studii, după aplicarea prevederilor  alin. (1),  rămân locuri neocupate, 

indiferent de forma de finanţare, candidaţii care au abţinut cel puţin nota 5 (cinci) şi au fost declaraţi 

respinşi la  programul de studii la care s-au înscris, pot solicita repartizarea pe locurile rămase neocupate, 

în acelaşi domeniu de studii, cu condiția respectării criteriilor inițiale de înscriere. Ocuparea acestor locuri 

se va face în  condiţiile art. 33. 
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Art. 35 (1) Candidaţii pot depune contestaţii în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. 

     (2) Contestaţiile se vor soluţiona de către Comisia de analiză a contestaţiilor în 24 de ore de la 

încheierea termenului de  depunere. Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este definitivă. 

     (3) Nu se admit contestații pentru probele orale. 

 

Art. 36 După soluţionarea contestaţiilor şi eventuala redistribuire a candidaţilor pe locurile rămase 

neocupate, rezultatele finale ale concursului de admitere, aprobate de Comisia centrală de admitere, se 

afişează  la sediul Academiei şi se postează pe site-ul Academiei. 

 

 

Capitolul VI 

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI  

 

Art. 37 (1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin Dispoziţia Rectorului. 

      (2) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un 

număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/programul la care au fost 

admişi.  

 

Art. 38 (1) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi, indiferent de forma de finanțare, 

au obligaţia să depună la Compartimentul Evidenţă Studii de masterat, până la data comunicată prin 

metodologie și în termenul precizat, în original, diploma de licenţă / adeverinţele de absolvire (pentru 

absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în anul 2016). 

      (2) Candidaţii care au urmat anterior un alt program de studii universitare de masterat pe locuri 

finanţate de la bugetul de stat vor depune la secretariatul facultăţii, odată cu cererea de înmatriculare, 

dovada că au efectuat/efectuează plata contravalorii serviciilor de şcolarizare, în conformitate cu art. I, pct. 

42 din O.U.G. 49/2014. 

    (3) Neprezentarea diplomei de licenţă/ adeverinţei de absolvire, în original, în termenul prevăzut la alin. 

(2), duce la pierderea locului câştigat prin concurs. 

    (4) Studenţii înmatriculaţi vor încheia cu Academia de Poliţie un contract de studii. 

 

Art. 39 Prezentarea de către candidatul care a fost declarat admis/înmatriculat a unor 

declarații/documente false conduce la pierderea locului câştigat prin concurs sau la  exmatricularea 

acestuia fără restituirea sumelor plătite ca taxe. 

 

 

Capitolul VII 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 40 Pentru toate activităţile legate de admitere (înscriere, retragere, contestare) prezenţa fizică 

a candidatului este obligatorie. 

 

Art. 41 (1) Pentru candidaţii declaraţi respinşi la concursul de admitere, taxa de înscriere nu se 

restituie. 

     (2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, taxa plătită de candidaţii înscrişi, care nu s-au prezentat la 

concurs din motive neimputabile lor şi dovedite, se va restitui, după afişarea rezultatelor finale ale 

concursului, pe baza unei cereri depuse la Compartimentul Evidenţă Studii de masterat, la data şi în 

condiţiile stabilite de structura Financiar, prin procedură specifică.  

        

Art. 42 După afişarea rezultatelor finale, dosarele candidaţilor respinşi şi cele ale candidaţilor care 

renunţă la locul obţinut prin concurs vor fi restituite de către Compartimentul Evidenţă Studii de Masterat, 

necondiţionat şi fără perceperea vreunor taxe, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii de restituire. 
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Art. 43 Comisia centrală de admitere poate propune Senatului Academiei organizarea unui nou 

concurs de admitere pentru programele de studii la care nu s-au ocupat locurile. 

 

Art. 44 (1) Prezentul Regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Academiei în data 

de 30.03.2016 şi intră în vigoare de la data aprobării. 

    (2) La dată intrării în vigoare a prezentului regulament, prevederile Regulamentului nr. 2174 din 

10.04.2015 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de 

masterat, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2015, se abrogă.  

 

Art. 45 Prezentul Regulament va fi postat pe site-ul Academiei prin grija Biroului Comunicaţii şi 

Informatică. 

              

 

 

 

VICEPREŞEDINTELE SENATULUI 

Comisar şef de poliţie     

Prof.univ.dr.   

               Prună Ștefan-Eugen    

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul regulament a fost realizat de grupul de lucru constituit prin  

            Dzr. Nr. S/36 din 22.02.2016, format din: 

 

             Prof. univ. dr. Lozneanu Verginel – Împuternicit Șef S.A.C.I.M. 

         Prof. univ. dr. LORINCZ Anca Lelia – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 

                         Lector univ. dr. DRAGHICI  Victor – Facultatea de Poliţie 

               Conf. univ. dr. PEȚA Cezar – Facultatea de Jandarmi 

                                 Lector univ. dr. UNGUREANU Petre Robert – Facultatea de Poliţie de Frontieră 

                                 Conf. univ. dr. ing. ȘERBAN Manuel – Facultatea de Pompieri 

                                 Lector univ. dr. DIACONU Felicia – Facultatea de Arhivistică 

                      Cms. șef  Dr. DOGARU Olguța – Secretariatul Academiei 

                                 RMC,Cms. şef  DAN Doru – Serviciul Asigurarea Calității  

         Ag.sef adj. GHEORGHE Ctin Ionuț -  Secretariatul Academiei 

                                  


