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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 înrudite cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru Ministerul
Afacerilor Interne.
Art. 2
(1)Admiterea la masterat se face prin concurs, acesta fiind organizat şi desfăşurându-se în
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- Legea nr.1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi
completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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;
- Hotărârea Guvernului nr.404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat;
- Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/15.12.2016 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii
universitare de licenţă, de master şi de doctorat cu modificările și completările ulterioare.
- OMENCS nr. 3775/16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi
şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în
instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate;
- Metodologia privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în
Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani şi Diaspora, în învăţământ superior de stat
şi particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar
2016-2017;
- OMECTS nr. 6000/15.10.2012 privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi
şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OMENCS nr. 6121/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei de
recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de
instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate.
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CAPITOLUL II
PREVEDERI GENERALE DE ORGANIZARE A ADMITERII
Art. 3
(1) Programele de studii universitare de masterat la care Academia organizează concursuri
de admitere în anul 2020, sunt cuprinse în Oferta educaţională1 (a se vedea Anexa nr. 3 a
prezentului Regulament).
(2) După repartizarea cifrei de şcolarizare, numărul de locuri prevăzut pentru fiecare
program de studii este aprobat de către Senatul Academiei şi publicat pe site-ul Academiei.
Art. 4
(1) În Academie se organizează concurs de admitere la programele de studii universitare
de masterat acreditate de A.R.A.C.I.S. după cum urmează:
a) Drept;
b) Ordine publică şi siguranţă naţională;
c) Inginerie civilă şi instalaţii;
d) Istorie.
Art. 5
(1) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa comisiilor
stabilite prin prezentul regulament și care răspund pentru aplicarea prezentei metodologii
(2) Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de învăţământ
cu frecvenţă (IF) cu o durată normală de unu - doi ani şi corespund unui număr minim de credite
de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120.
(3) La programele de studii universitare de masterat sunt locuri finanţate de la buget (fără
taxă) şi locuri în regim cu taxă.
(4) Locurile finanţate de la buget (fără taxă) şi locurile în regim cu taxă se ocupă în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
(5) Participanţii la programele de studii universitare de masterat au statutul de student
masterand.
Art. 6
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, în special, premisele accesului la studiile universitare de doctorat.

Oferta educaţională publicată este cea în acord cu dispoziţiile actului normativ cu privire la domeniile şi programele
de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020
– 2021, cât și cel cu privire la Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a
structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021.
Aceasta s-a aflat în consultare publică pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării (denumit, în continuare M.E.C)
și pot fi accesate la adresele https://edu.ro/consultare-public%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2reguvernului-privind-domeniile-%C5%9Fi-programele-de-studii-0
și
https://www.edu.ro/consultarepublic%C4%83-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-guvern-privind-aprobarea-nomenclatoruluidomeniilor-%C8%99i-0.
1
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Art. 7
(1) Perioadele de înscriere și de admitere la studiile universitare de masterat se desfășoară
conform Anexei nr. 1”Graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii
universitare de masterat, anul universitar 2020-2021” din prezentul regulament.
(2) Tematica şi bibliografia pentru concurs sunt întocmite de Consiliile
facultăţilor/similar, se aprobă de Senat şi se publică pe site-ul Academiei, pentru fiecare program
de studii universitare de masterat (a se vedea Anexa nr. 4).
(3) Academia organizează programe de studii universitare de masterat atât pentru
personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cât şi pentru celelalte
categorii de persoane în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, în limita locurilor alocate
Academiei prin ordinele M.E.C. sau în limita locurilor stabilite în cadrul unor proiecte/granturi.
Art.8
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere:
a) absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de
anul absolvirii programului de licenţă, cu condiţia ca acesta să fie acreditat sau autorizat să
funcţioneze provizoriu, conform legii, fără nici o discriminare, asigurându-se deplina egalitate de
şanse persoanelor cu handicap, apţi pentru profilul la care candidează;
b) absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de
specialitate din Ministerul Educaţiei și Cercetării (M.E.C.) ca fiind studii universitare de licenţă.
(2) La admitere pot candida românii de pretutindeni, 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.C. şi reglementărilor specifice elaborate
de M.A.I. (prin Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”) pentru aceştia.
(3) Prin excepţie, programele de studii universitare de masterat derulate în cadrul unor
proiecte naţionale sau europene sunt accesibile candidaţilor în condiţiile şi pe baza criteriilor
stabilite în cadrul respectivului proiect/grant.
Art.9
Admiterea la studiile universitare de masterat se susţine în limba română.
Art. 10.
(1) Concursul de admitere se organizează într-o singură sesiune ce constă în susţinerea
unui examen sub forma unui test-grilă/interviu/ proiect de cercetare din tematica avizată de
Consiliile Facultăţilor/similar şi prin grija exclusivă a Facultăţilor Academiei.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice, prin
grija facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiilor de învăţământ superior şi prin publicare pe
pagina web proprie.
(3) Programul de desfăşurare a concursului de admitere se afişează cel târziu în preziua
probei, indicându-se:
a) pentru proba scrisă: denumirea probei de concurs, data şi ora începerii concursului,
durata de desfăşurare, repartizarea pe săli a candidaţilor;
b) pentru proba orală, la care examinarea se desfăşoară individual, pe lângă informaţiile
menţionate anterior la lit.a) se va indica şi ora aproximativă/intervalul orar de intrare la examen a
fiecărui candidat.
(4) Nu vor fi programate două probe de concurs în aceeaşi zi.
(5) Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către cel puţin două cadre didactice
pentru fiecare probă de concurs, din tematica anterior adusă la cunoştinţa candidaţilor prin
afişare.
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(6) Subiectele pentru proba scrisă vor fi redactate şi multiplicate într-un număr suficient
de exemplare, pentru ca fiecare candidat să primească câte unul.
(7) Candidaţii care copiază sau care săvârşesc orice alt act de fraudare a examenului sunt
eliminaţi din concurs. Decizia este luată de comisia de admitere pe facultate, la propunerea
comisiei de supraveghere a sălii în care s-a aflat candidatul.
Art.11
Desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat atât pentru
ocuparea locurilor finanţate de la buget, cât şi pentru ocuparea locurilor în regim cu taxă
presupune:
a) înscrierea;
b) susţinerea examenului constand în testul-grilă/interviul/proiectul de cercetare pe baza
unei tematici şi bibliografii;
c) afişarea listelor definitive a candidaţilor repartizaţi pe locuri fără taxă sau cu taxă;
d) confirmarea locului finanţat de la buget, prin depunerea originalului diplomei de
licenţă/adeverinţei de absolvire (pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a
studiilor în sesiunea 2020);
e) afişarea listelor finale candidaţilor ”admis” şi a celor declaraţi ”respins”.
Art. 12
(1) Candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile anterioare
anului universitar curent prezintă la înscriere diploma de licenţă, iar candidaţii care au promovat
în România examenul de licenţă în sesiune corespunzătoare anului universitar curent prezintă la
înscriere diploma de licenţă sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior.
(2) Cetăţenii români de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii Europene
declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de master, se pot înmatricula numai în baza
diplomei de licenţă, recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (informaţii suplimentare:
http://www.cnred.edu.ro).
(3) În vederea confirmării locului bugetat şi înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile
finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original, până la data menționată în Anexa
nr.1 din prezentul regulament, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de licenţă
la secretariatul facultăţii/ departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care
au promovat examenul de licenţă în sesiunile anului universitar curent.
(4) Neprezentarea diplomei de licenţă/atestatului de recunoaştere a diplomei sau a
adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, până la data menționată
în Anexa nr.1 din prezentul regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
Art.13
(1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un
singur program de masterat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Candidatul 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:
a) în regim cu taxă, dacă Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” 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, integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii de
masterat la care a fost admis este organizat doar cu finanţare integrală de la buget.
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(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare şi care optează
pentru un program de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, va depune în original,
diploma/adeverinţa ciclului de studii universitare anterior absolvit, pentru acest tip de program
(finanţat de la buget), la facultatea pe care doreşte să o urmeze, până la data menționată în
Anexa nr.1 din prezentul regulament.
(4) În situaţii excepţionale, în cazul pierderii sau deteriorării diplomei de licenţă Comisia
Centrală de admitere va aproba confirmarea locului de la buget cu documentele justificative care
atestă îndeplinirea tuturor formalităţilor legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de
licenţă (declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notariat, anunţul din Monitorul Oficial
privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea universităţii absolvit(e) din care
să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de
licenţă şi adeverinţa în original, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de licenţă. De
asemenea, candidatul declarat admis trebuie să dea o declaraţie din care să rezulte că va depune
diploma de licenţă în original în maxim 30 de zile calendaristice de la data când a începutul
anului universitar 2020-2021.
(5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

CAPITOLUL II
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA CONCURS
Art. 14
(1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament.
(2) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o
altă persoană, pe bază de procură.
(3) Înscrierea la concursul de admitere se va face, astfel:
a) Pentru Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Doctorală de
Ordine Publică și Siguranță Națională - 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.
(4) 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.
(5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să
se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de
învăţământ.
Art. 15
(1) Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere la masterat este aprobat de
Senatul Universitar. Taxa de înscriere se plăteşte la casieriile Academiei sau prin alte mijloace
agreate de instituție și comunicate în prealabil publicului interesat. Dovada plăţii taxei de
înscriere se depune la dosarul de înscriere ori se face în condițiile stabilite de instituție.
(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 şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat.
(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat 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 şi didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat a părintelui candidatului se face prin adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ în
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cadrul căreia îşi desfăşoară/şi-a desfăşurat activitatea, iar dovada faptului că beneficiază pentru
prima dată de scutirea taxelor de înscriere se face prin declaraţie pe proprie răspundere.
Art. 16
La înscrierea pe locurile finanţate de la bugetul de stat, candidaţii pot depune o declaraţie
pe proprie răspundere prin care îşi exprimă acordul ca, în cazul în care sunt declaraţi respins în
urma concursului de admitere (cu media examenului de admitere minim 6,00) şi în situaţia în
care 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 iniţiale de înscriere/admitere.
Art. 17
(1) Dosarul de înscriere pentru programele de studii universitare de masterat organizate de
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de
Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri, Facultatea de Arhivistică şi 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) Anexa nr.2;
2. cartea de identitate în original sau paşaportul în original (pentru cei care şi-au schimbat
numele – copie după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui)
3. diploma de bacalaureat, în original şi copia documentului care va fi certificată cu
originalul de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care se prezintă
copia legalizată, aceasta se acceptă;
4. diplomă de licenţă în original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul
de către personalul desemnat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
pentru candidaţii care au promovat în România examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare
anului universitar curent, se va prezenta adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în
original şi copia documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi
se va semna de către acesta, în care se menţionează: media generală, mediile obţinute în anii de
studiu; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
5. foaie matricolă a studiilor de licenţă/supliment la diplomă în original copia
documentului care va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se va semna de
către acesta (cu excepţia absolvenţilor promoţiei din anul admiterii); în cazul în care se prezintă
copia legalizată, aceasta se acceptă;
6. copia certificatului de naştere;
7. copia certificatului de căsătorie, pentru femeile/bărbaţii care şi-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. patru 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. 15 din prezentul regulament;
11. un dosar ”plic” pe coperta căruia vor fi trecute datele de identificare ale candidatului:
numele (pentru persoanele căsătorite, în paranteză, numele dobândit din căsătorie), iniţiala tatălui,
prenumele, programul de studii, programul de studii la care se înscrie; regimul de finanţare –
buget sau taxă şi numărul de telefon.
(2) Originalele actelor de studii precum şi a actelor doveditoare (art. 15, alin.2) prezentate
în vederea înscrierii se restituie candidatului.
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B. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de
Frontieră, Facultatea de Jandarmi şi Facultatea de Pompieri candidaţii vor depune documentele
prevăzute la art.17, alin.1, lit. „A” punctele 1 -11, la care se vor adăuga:
adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine publică
şi siguranţă naţională;
raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar
care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii;
declaraţie pe proprie răspundere 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”.
declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program
universitar de studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină
precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la un program de studii universitare de
masterat”.
C. Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de
Facultatea de Arhivistică şi de Şcoala Doctorală candidaţii vor depune documentele prevăzute la
art.17, alin.1, lit. „A”, punctele 1 -11, la care se vor adăuga:
declaraţie pe proprie răspundere 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”.
declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a fost exmatriculat de la un program
universitar de studii de masterat. Declaraţia trebuie să nu admită interpretări şi să conţină
precizarea: „Declar că nu am fost exmatriculat de la un program de studii universitare de
masterat”.
Pentru Facultatea de Arhivistică: un referat științific care tratează un subiect, la alegere, din
tematica prevăzută în Anexa nr. 4.
D. Pentru programul de studii universitare de masterat “Managementul situaţiilor de
urgenţă” în regim bugetat sau cu taxă organizat de Facultatea de Pompieri candidaţii vor depune
documentele prevăzute la art.17 alin.1, lit.”A” punctele 1 -11 şi „B”, la care se vor adăuga:
adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că este angajat în sistemul de ordine şi
siguranţă naţională;
raport avizat de şeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar
care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii.
(3) Pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de
avizul privind accesul la informaţii clasificate, aceştia au obligaţia să depună la dosarul de
înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate.
(4) Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului
respectiv şi se pedepseşte conform legii.
(5) În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul
respectiv pierde locul obţinut prin fraudă.
Art. 18
Dosarele ce nu cuprind documentele solicitate conform art.17 sunt considerate
incomplete, iar persoanele nu sunt înscrise la concursul de admitere.
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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 la nivelul fiecărei facultăţi/Școala Doctorală de OPSN;
b) Comisie de admitere la nivel de departament/program de studii;
c) Comisie de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN;
d) Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/departament/Școala Doctorală de
OPSN.
(2) Componenţa nominală a comisiilor de concurs este propusă de Consiliile
facultăţilor/departamentelor/ program de studii/similar, aprobată de către Consiliul de
Administrație şi numită prin Dispoziţia Rectorului.
Art. 20
(1) Comisia centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi/Școlii Doctorale de OPSN
coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a concursului şi este formată din:
a) preşedinte - cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar/instructor militar/ de
poliție principal I;
b) doi membri - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar/instructor
militar/ de poliție principal I;
c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector
universitar/instructor militar/ de poliție principal I;
d) un secretar – personal din cadrul facultății
(2) Comisia Centrală de admitere la nivelul fiecărei facultăţi/Școlii Doctorale de OPSN
are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea comisiilor de admitere/ analiză a contestaţii de la nivel de
departament/program de studii;
b) instruieşte preşedinţii comisiilor de admitere/analiză a contestaţiilor de la nivel de
departament/program de studii;
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 activităţilor necesare desfăşurării
concursului de admitere.
Art. 21
(1) Comisia de admitere la nivel de facultate/departament/program de studii pentru
programele de studii universitare de masterat sunt formate din:
a) preşedinte – cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor
militar/ de poliție principal I;
b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor
militar/de poliție principal I,
c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar sau
instructor militar/de poliție principal I,
d) un secretar – personal din cadrul facultății/departamentului .
(2) Comisia de la alin.1 are următoarele atribuţii:
a) răspund de pregătirea şi desfăşurarea concursului de admitere la facultate;
b) asigură elaborarea testelor-grilă/interviului, criteriile de verificare şi notare /grilele de
corectare/evaluare, baremele de notare, după caz, pentru probele concursului de admitere;
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c) asigură multiplicarea/distribuirea testelor-grilă şi a grilelor de corectare la sălile de
concurs;
d) stabilesc personalul didactic care participă la supravegherea, verificarea şi
notarea/evaluarea candidaţilor;
e) completează borderourile de examen cu punctajul obţinut de candidaţi şi notele
echivalente acestora şi le predau Comisiei tehnice, împreună cu formularele de răspuns.
Art. 22
(1) Comisia de analiză a contestaţiilor la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN este
formată din:
a) preşedinte – cadru didactic cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor
militar/de poliție principal I;
b) doi membri – cadre didactice cu gradul cel puţin de lector universitar sau instructor
militar/de poliție principal I;
c) un membru supleant - cadru didactic cu gradul cel puţin de puţin lector universitar sau
instructor militar/de poliție principal I
d) un secretar – personal din cadrul facultății/departamentului.
(2) Comisia de la alin.1 are sarcina de a soluţiona contestaţiile depuse de candidaţi.
Art. 23
Comisia tehnică/secretariat tehnic la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN se
subordonează Comisiei de admitere la nivel de facultate/Școala Doctorală de OPSN şi are
următoarele atribuţii:
a) întocmeşte graficul activităţilor necesare desfăşurării concursului de admitere;
b) primeşte şi verifică dosarele candidaţilor înscrişi în vederea organizării examenului de
admitere;
c) aprobă scutirea de la plata taxelor, pe baza documentelor doveditoare prezentate de
candidaţi şi prevăzute în prezenta metodologie.”
d) întocmeşte listele candidaţilor înscrişi pentru fiecare program de studii universitare de
masterat pe baza dosarelor primite;
e) întocmeşte borderourile pentru fiecare program de studii şi le predă secretarilor
comisiilor de examen;
f) întocmeşte situaţia finală a notelor obţinute de candidaţi, pe fiecare program de studii;
g) primeşte, înregistrează şi aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul
Academiei notele obţinute şi rezultatele contestaţiilor la concursul de admitere;
h) 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;
i) elaborează şi supune aprobării Rectorului dispoziţia de înmatriculare a candidaţilor
declaraţi admis.
j) asigură repartizarea candidaţilor, în temeiul art. 16.
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Capitolul IV
VERIFICAREA ŞI NOTAREA PROBELOR DE CONCURS
Art. 24
Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza
mediilor obţinute la probele de concurs.
Art.25
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul
de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală
minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6,00 (şase).
Art.26
(1) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la
probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(2) Criterii de departajare a candidaţilor, inclusiv în cazul mediilor egale obţinute la
concursul de admitere sunt următoarele:
a) media obţinută la examenul de licenţă;
b) media generală de absolvire a studiilor de licenţă, potrivit copiei documentelor depuse
la dosar;
c) media de la bacalaureat;
(3) Numărul candidaţilor declaraţi admis, indiferent de forma de învăţământ sau de
finanţare, nu va depăşi cifra de şcolarizare repartizată fiecărui domeniu/program de studii
universitare de masterat conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 27
Comisia
tehnică pe facultate/Școala Doctorală de OPSN/departament va afişa
planificarea pe săli a examenelor de admitere pentru fiecare program de studii la sediul
facultăţilor/Școlii Doctorale de OPSN, conform art.14 alin.3 şi pe site-ul Academiei, cu cel puţin
24 de ore înainte de susţinerea probelor scrise.
Art. 28
(1) Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face cu cel puţin o jumătate de oră
înaintea începerii concursului, pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului, după caz.
(2) Membrii comisiei de admitere vor verifica identitatea candidaţilor şi le vor distribui
acestora materialele pentru concurs.
Art. 29
(1) Candidaţii care nu vor fi prezenţi în sală până la distribuirea subiectelor pierd dreptul
de a susţine proba de examen.
(2) Orice fraudă sau încercare dovedită de fraudă, în timpul desfăşurării probelor de
concurs, se sancţionează cu eliminarea candidatului din concurs.
Art. 30
(1) Pentru Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie,
Facultatea de Jandarmi, şi Facultatea de Poliţie de Frontieră, examenul de admitere pentru
programele de studii universitare de masterat, constă într-un interviu sau test – grilă care va
cuprinde întrebări din tematica de concurs.
(2) Evaluarea la testul-grilă 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 6 (şase).
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(4) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile
pentru stabilirea ierarhiei candidaților la Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”, unde aceştia au
concurat.
Art. 31
(1) Pentru Facultatea de Arhivistică examenul de admitere constă într-o probă, şi anume:
interviu în care se susține un referat științific care tratează un subiect, la alegere, din tematica
prevăzută în Anexa nr.4. Referatul constituie parte componentă a dosarului de înscriere.
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 6 (şase).
(3) Nota obţinută de candidaţi la admitere, este valabilă pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la Facultatea de Arhivistică, unde aceştia au candidat.
Art. 32
(1) Pentru Facultatea de Pompieri examenul de admitere constă într-o probă care se
susţine sub formă de test - grilă 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 6 (şase) sau un
număr minim de puncte echivalent.
(3) Mediile generale/ Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere, sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai pentru programele studiilor universitare de masterat
organizate la Facultatea de Pompieri, unde aceştia au candidat.
Art. 33
(1) Pentru Şcoala Doctorală examenul de admitere constă într-o probă ce se susţine sub
formă de test - grilă şi va cuprinde un număr de 15 - 45 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 6 (şase) sau un
număr minim de puncte echivalent.
(3) Nota obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la Şcoala Doctorală, unde aceştia au candidat.
CAPITOLUL V
REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE
Art. 34
Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisiile de admitere pe
facultate/departament se fac publice şi se aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare la sediul
Academiei, conform prevederilor art.14 alin.3 şi prin postarea pe site-ul Academiei.
Art. 35
(1) Candidaţii pot depune contestaţii în termen maxim de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor.
(2) Depunerea contestaţiilor se va face, în scris, numai la sediul Academiei, conform
prevederilor art.14 alin.3.
(3) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(4) Nu se admit contestaţii ce au la bază necunoaşterea regulamentului de admitere.
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(5) Contestaţiile se vor soluţiona de către Comisia de analiză a contestaţiilor pe
facultate/departament/program de studii în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de
depunere.
(6) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii,
rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de analiză a
contestaţiilor. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
Art. 36
(1) Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puţin două tipuri de liste:
a) liste provizorii - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere;
b) liste definitive - cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor
care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
(2) Listele conţin următoarele categorii de informaţii:
a) Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
b) Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri
repartizate, dacă este cazul;
c) Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul.
(3) După soluţionarea contestaţiilor, listele definitive ale concursului de admitere, aprobate
de Comisia centrală de admitere, se afişează la sediul Academiei conform prevederilor art.14
alin.3 şi se postează pe site-ul Academiei.
CAPITOLUL VI
ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”
Art. 37
(1) În prima zi a Anului universitar 2020-2021, candidaţii admişi sunt înmatriculaţi în
anul I, pentru anul universitar 2020-2021, prin dispoziţia rectorului. Studenții masteranzii trebuie
să semneze contractul de studii în termen de 30 de zile de la înmatriculare. Nesemnarea
contractului de studii determină pierderea dreptului câştigat prin concurs.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii masteranzi 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.
(3) În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, un
candidat declarat admis pe locurile finanţate de la buget solicită retragerea dosarului, locul ocupat
de acesta va fi redistribuit primului candidat declarat admis pe locurile finanţate prin taxe de
şcolarizare, care a promovat examenul, a optat pentru finanţare de la buget pentru programul de
studii la care a fost declarat admis şi are dreptul să beneficieze de finanţare de la bugetul de stat.
În cazul în care la programul mai sus menţionat nu există candidaţi cu opţiuni eligibile, locul
rămas disponibil va fi redistribuit către alte programe.
(4) În cazul în care, după finalizarea concursului de admitere şi afişarea listelor finale, un
candidat declarat admis pe locurile cu taxă solicită retragerea dosarului, locul ocupat de acesta va
fi ocupat de primul candidat declarat respins, dar care are media de admitere minim 6 (şase).
Art. 38
(1) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi ”admis” pe locurile finantate de la buget,
au obligaţia să depună, în original, diploma de licenţă/adeverinţele de absolvire (pentru
absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în anul 2020) până la data
menționată în Anexa nr.1 din prezentul regulament.
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(2) Neprezentarea diplomei de licenţă/adeverinţei de absolvire, în original, în termenul
prevăzut la alin. (1) duce la pierderea locului câştigat prin concurs.
Art. 39
Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Academia de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte documente, după caz,
semnate între părţi.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 40
(1) Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea
candidaţilor a prezentului regulament.
(2) Pentru candidaţii declaraţi ”respins” la concursul de admitere, taxa de înscriere nu se
restituie.
(3) 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 secretariatele facultăţilor/Școlii
Doctorale de OPSN /departamentelor, potrivit legislației în vigoare.
Art.41
Prezentarea de către candidatul care a fost declarat admis/înmatriculat a unor
declaraţii/documente false conduce la pierderea locului câştigat prin concurs sau la
exmatricularea acestuia fără restituirea sumelor plătite ca taxe.
Art.42
După afişarea rezultatelor finale la concursul de admitere nu sunt admise transferuri.
Art.43
(1) Până la înmatricularea în anul I, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care să
certifice calitatea de student.
(2) Pot fi eliberate, la cerere, doar adeverinţe care să certifice rezultatul admiterii.
Art. 44
Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs
se restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără
perceperea unei taxe suplimentare, în programul de lucru cu publicul stabilit de Academie.
Art. 45
(1) Prezentul Regulament intră în vigoare de la data adoptării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, toate dispozițiile contrare se
abrogă.
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Anexa 1
Graficul desfăşurării concursului de admitere la
programele de studii universitare de masterat,
Anul universitar 2020-2021
Data și ora, după caz

ETAPA Septembrie 2020
1. Înscrieri

31.08-18.09.2020
de luni până vineri între orele 9 – 14;

1.1. Facultatea de Arhivistică:

1.2. Facultatea de Pompieri:
1.3. Facultatea de Poliție:
1.4. Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

și

1.5. Facultatea de Poliție de Frontieră

07.09-17.09.2020
de luni – vineri, orele orele 830 – 1430
10.09-23.09.2020
de luni până vineri între orele 12 – 18;
sâmbăta între orele 10 – 14
17.09-23.09.2020
de luni până vineri între orele 09 – 15;
sâmbăta între orele 09 – 13
07-11.09 și 14.09-18.09.2020
orele 08-15

2. Afişarea repartizării pe săli pentru
susţinerea concurstului
2.1. Facultatea de Arhivistică

21.09.2020

2.2. Facultatea de Pompieri

18.09.2020

2.3. Facultatea de Poliție

25.09.2020

2.4. Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

și

23.09.2020

21.09.2020
2.5 Facultatea de Poliție de Frontieră
3. Susţinerea concursului
3.1. Facultatea de Arhivistică: proba orală –
interviu.

3.2. Facultatea de Pompieri,
3.2.a.Managementul Situațiilor de Urgență
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22.09.2020 – de la orele 10

22.09.2020 – de la orele 09

3.2.b.Ingineria Securității la Incendiu
3.3. Facultatea de Poliție
3.4. Facultatea de Științe
Administrative

23.09.2020- de la orele 09

Juridice

și

26-27.09.2020 de la orele 10
24.09.2020 – 27.09.2020 –de la orele 10

3.5 Facultatea de Poliție de Frontieră:

23.09.2020 – de la orele 10

4. Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea
candidaţilor, generate după admitere.
4.1. Facultatea de Arhivistică

23.09.2020- de la orele 10

4.2. Facultatea de Pompieri
4.2. Facultatea de Poliție
4.4 Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

și

24.09.2020- de la orele 11
ambele programe
28.09.2020
toate programele
28.09.2020
toate programele
24.09.2020 – orele 12

4.5 Facultatea de Poliție de Frontieră
5. Depunerea contestaţiilor
5.1. Facultatea de Arhivistică

23.09.2020- orele 11- 24.09.2020 – orele 11

5.2. Facultatea de Pompieri:

24.09.2020- orele 11- 25.09.2020 – orele 11

5.3. Facultatea de Poliție

28.09.2020- orele 09- 29.09.2020 – orele 09

5.4. Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

și

28.09.2020- orele 11- 29.09.2020 – orele 11
24.09.2020- orele 12- 25.09.2020 – orele 12

5.5. Facultatea de Poliție de Frontieră
6. Soluționarea contestațiilor
6.1. Facultatea de Arhivistică

25.09.2020- de la orele 10

6.2.Facultatea de Pompieri

28.09.2020- de la orele 11

6.3. Facultatea de Poliție

29.09.2020- de la orele 10

6.4. Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

6.5. Facultatea de Poliție de Frontieră

și

29.09.2020- de la orele 10

25.09.2020- de la orele 12
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7. Afişarea listelor finale a candidaţilor
admişi pe locuri fără taxă, respectiv cu
taxă, cât şi a celor declarați ”respins”, pe
programe.
7.1. Facultatea de Arhivistică

25.09.2020- de la orele 12

7.2. Facultatea de Pompieri

29.09.2020- de la orele 10

7.3. Facultatea de Poliție

29.09.2020- de la orele 10

7.4 Facultatea
Administrative

de

Științe

Juridice

și

29.09.2020- de la orele 10

7.5 Facultatea de Poliție de Frontieră

25.09.2020- de la orele 15

8.
Depunerea
diplomelor
de
licență/adeverințelor de absolvire
(pentru absolvenţii care au promovat
examenul de finalizare a studiilor în sesiunea
2020), în original, pentru candidații admiși pe
locurile bugetate, depunerea cererilor de
retragere și restituire a dosarelor celor
declarați ”respins” sau a celor absenți).
8.1. Facultatea de Arhivistică – confirmarea
locului finanțat de la buget, prin depunerea
originalului diplomei de licență/adeverinței de
absolvire.
8.2. Facultatea de Pompieri
8.3. Facultatea de Poliție
8.4. Facultatea de Științe Juridice
Administrative
8.5 Facultatea de Poliție de Frontieră
1.Înmatricularea
”Admis”.
Toate facultățile

29.09.2020- orele 08-13

29.09.2020- orele 08-13
30.09.2020- orele 09-14
30.09.2020- orele 09-14

și

28.09-30.09.2020- orele 09-14

Etapa Octombrie 2020
candidaților
declarați
Prima zi a anului universitar 2020-2021

2. Semnarea contractelor de studii.
Toate facultățile

Primele 30 de zile de la înmatriculare.

Prezentarea candidaților în sala de concurs se va face cu o oră înaintea începerii activității!
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a Academiei de Poliţie îşi
rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2020-2021, în vederea optimizării procesului de
admitere.
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Anexa nr.2
CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ
CARE DORESC SĂ URMEZE STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT ANUL
UNIVERSITAR 2020 - 2021
DOMENIUL:

□Drept
□Ordine publică și siguranță națională
□Istorie
□Inginerie civilă și instalații
FACULTATEA _____________________________________________________________
PROGRAMUL DE STUDII ___________________________________________________
1.
Numele2,
iniţiala
prenumelui
tatălui
şi
prenumele
candidatului:
________________________________________________________________
2. Cetăţenia:___________________,
3. Naţionalitatea ___________________
4. Data naşterii: ziua ________, luna ___________________, anul _________
5. Locul naşterii: localitatea _________________________, judeţul/sectorul _____________
6. C.I./Paşaport: seria _______, nr. _________________________________, eliberat de
_______ ____________________________, la data de ___________________
7. Domiciliul: localitatea ____________________________________, judeţul/sectorul
________________,
cod
poştal
_________________________,
str.
__________________________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___ , et. ___, ap. ___,
telefon:__________________
8. Liceul absolvit: ______________________________________________, din localitatea
______________________,
specializarea
absolvită
___________________,
___________________________________________ anul absolvirii ______________
9. Am absolvit: a) Facultatea _______________________________________, din localitatea
______________________________________, în anul _________, în profilul/domeniul
_________________, specializarea _________
10. Media generală a anilor de studii: __________________ (în cifre şi litere)
11. Media examenului de licenţă/diplomă: _____________________ (în cifre şi litere)
12. Seria şi numărul diplomei de licenţă: ________________________
13. Specializarea pe care am absolvit-o: studii de masterat/studii academice (dacă este
cazul): _____________________________________ în regim fără taxă/cu taxă, Facultatea
______________________________Universitatea
______________,
din
localitatea
_________________, în anul ______,cu media generală _________________, (în cifre şi litere)
nota ____________________ la examenul de disertaţie (în cifre şi litere)
14. a) Facultatea la care se înscrie
______________________________________________
b) Programul de studii pe care doreşte să îl urmeze:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
15. Locuri fără taxă 3/în regim cu taxă: _________________________________
16. Acces informaţii clasificate4 (dacă este cazul): _________________________________
17. Locul de muncă:

Se va trece cel din certificatul de naştere
Se completează „Buget” sau „Taxă”
4
Doar pentru programele de studii universitare de masterat unde candidaţii au nevoie de avizul privind accesul la informaţii clasificate, aceştia au
obligaţia să depună, la dosarul de înscriere, o adeverinţă care să ateste nivelul de acces la informaţii clasificate şi să completeze la punctul 16.
nivelul de acces la informaţii clasificate
2
3
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________________________________________________________
din
localitatea
_______________________________
judeţul/sectorul
___________________
telefon:
________________
18. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere5
______________________________________________________________
19. Subsemnatul(a), declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că
declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de
admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Academia de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti
prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de faptul
că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de
admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei Naţionale. Conform legislației în
vigoare (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date cu modificările și completările ulterioare),
cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie
asupra datelor furnizate precum şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea
unei cereri scrise, datată şi semnată, Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” din Bucureşti. De
asemenea, am luat la cunoştinţă că beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.
20. Subsemnatul(a), declar pe propria răspundere doresc că sunt/nu sunt de acord ca, în cazul în
care sunt declarat(ă) ”respins” în urma concursului de admitere (cu media examenului de
admitere minim 6,00) şi în situaţia în care au rămas locuri libere în regim cu taxă, să pot fi
repartizat(ă), în cadrul aceluiaşi program de studii şi în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute, cu respectarea tuturor criteriilor iniţiale de înscriere/admitere pe locurile rămase libere
la programul de masterat ..............................................................................................
_______________________________________________________________.
Candidat: Semnătura _________________________, Data _______________________

În cazul în care candidatul este scutit de taxa de înscriere acesta va menţiona: „Sunt orfan de ambii părinţi şi nu am împlinit vârsta de 26 ani sau
sunt copil al personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat”.
5
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Anexa nr.3

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
FACULTATEA DE POLIȚIE
1.Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională: 50 locuri (5 bugetate + 45
cu taxă).
2.Managementul activităţilor informative: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă).
3.Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă).
4.Poliţie judiciară: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă).
Toate programele Facultății de Poliție au o durată de doi ani, cu 120 credite transferabile.
FACULTATEA de ȘTIINȚE JURIDICE și ADMINISTRATIVE
1.Cercetări criminalistice aplicate: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) - 120 credite transferabile –
durată: doi ani;
2.Drept administrativ: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) - 120 credite transferabile – durată: doi
ani;
3.Dreptul afacerilor: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) - 120 credite transferabile – durată doi ani;
4. Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică: 50 locuri (5
bugetate + 45 cu taxă) - 90 credite transferabile – durată: 18 luni;
5. Relaţii şi organizaţii internaţionale în dreptul contemporan: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă)
- 120 credite transferabile – durată: doi ani;
6. Științe penale: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) – 90 credite transferabile – durată: 18 luni;
FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ
Managementul operațional la Frontiera Externă Schengen: 50 locuri (6 bugetate + 44 cu taxă) 120 credite transferabile – durată: doi ani;
FACULTATEA DE POMPIERI
1.Managementul Situațiilor de Urgență: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) - 90 credite
transferabile – durată: 18 luni;
2.Ingineria securității la incendiu: 50 locuri (5 bugetate + 45 cu taxă) - 90 credite transferabile –
durată: 18 luni;
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
Arhivistică contemporană: 50 locuri (6 bugetate + 44 cu taxă) - 120 credite transferabile – durată:
doi ani;
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Anexa 4
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITEREA LA MASTERAT
-SEPTEMBRIE 2020Domeniul de studii universitare de master
– ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ –
FACULTATEA DE POLIȚIE
1. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
Tematica pentru concursul de admitere
1. Conceptul de ordine publică şi reflectarea lui în legislaţia românească;
2. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului;
3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti;
4. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi
menţinerea ordinii şi liniştii publice;
5. Consideraţii generale privind contravenţia, ca faptă antisocială;
6. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi liniştii
publice;
7. Structuri instituţionalizate cu atribuţiuni de menţinere a ordinii publice în
România;
8. Răspunderea juridică a forţelor de ordine în timpul intervenţiei pentru restabilirea
ordinii publice;
9. Planificarea şi organizarea managerială;
10. Managementul schimbării în structurile de ordine publică şi siguranţă naţională;
11. Conducerea subordonaţilor;
12. Coordonare şi control managerial.
Bibliografie
 Legislaţie:
1. Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002;
2. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – M.O. nr. 9 din 24 ianuarie 1997;
3. Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi
completările aduse de: Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 9 martie 2005; LEGEA nr.
268 din 1 octombrie 2007, M.O. nr. 248 din 12 aprilie 2002;
4. Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal;
5. Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 440 din 24.06.2002, cu modificările si completările ulterioare;
6. Dispoziţia IGPR nr.123 din 15.11.2012 privind stabilirea Concepţiei unitare de
organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei
Române.
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1.
2.
3.
4.

Monografii:
Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a
structurilor de ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014;
Constantin Eugeniu-Ciprian, Ţupulan Marin-Claudiu, Competenţe
manageriale în structurile poliţieneşti, Editura Sitech, Bucureşti, 2014;
Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech, Bucureşti,
2014;
Ştefan Prună, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed. Universul juridic,
Bucureşti, 2012.

NOTĂ:
La examenul de admitere se pot prezenta absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior,
civile sau militare, cu durata studiilor de licenţă de cel puţin 3 ani, care îşi desfăşoară activitatea
în unităţile ce aparţin sistemului naţional de ordine publică şi siguranţă naţională şi au autorizaţie
de lucru cu documente clasificate.
2. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢIILOR INFORMATIVE
Tematica pentru concursul de admitere.
1. Managementul informaţiilor în investigarea infracţiunilor ce aduc atingere siguranţei naţionale;
2. Documentarea infracţiunilor ce aduc atingere siguranţei naţionale;
3. Mijloace şi metode ale activităţii de informaţii;
4. Elemente de psihologie şi psihosociologie în activitatea de informaţii;
5. Reglementări juridice incidente în activitatea de informaţii;
6. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în activitatea de informaţii;
7. Investigarea criminalităţii informatice;
8. Comunicarea în activitatea de informaţii;
9. Investigarea macrocriminalităţii economico-financiare;
10. Investigarea criminalităţii transfrontaliere;
11. Investigarea criminalităţii grave cu violenţă;
12. Managementul informaţiilor clasificate;
13. Managementul informaţiilor de securitate;
14. Investigarea terorismului;
15. Etică şi deontologie profesională;
16. Investigarea criminalităţii organizate;
17. Managementul organizaţional al structurilor de informaţii;
18. Politici şi strategii de securitate;
19. Instituţii de drept penal şi drept procesual penal aplicabile în activitatea de informaţii.
Bibliografie
1. Constituţia României;
2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii;
6. Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe;
7. Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Protecţie şi Pază;
22

8. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale;
9. Codul Penal;
10.Codul de Procedură Penală;
11. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările
şi completările ulterioare;
14. Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările şi completările
ulterioare;
15. Legea nr.656/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
16. Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
17. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
19. HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România;
20. Voicu, Costică; Prună, Ştefan - Managementul poliţiei, Editura MediaUno, Bucureşti
2007.
3. MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE
Tematica pentru concursul de admitere:
1. Instrumente ale cooperării poliţieneşti internaţionale;
2. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
3. Forme şi modalităţi ale cooperării poliţieneşti în spaţiul Schengen;
4. Instituţii şi agenţii implicate în lupta împotriva criminalităţii organizate;
5. Protecţie a martorilor;
6. Protecţia infromaţiilor clasificate;
7. Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului;
8. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de droguri;
9. Cooperarea internaţională în lupta împotriva traficului de persoane;
10. Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
11. Cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul canalelor oficiale de comunicare;
12. Forme speciale de cooperare poliţienească internaţională.
Bibliografie
1. Codul penal;
2. Codul de procedură penală;
3. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările
şi completările ulterioare;
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6. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru
instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
8. Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
9. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic
Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Vasile Viorel, ”Asistenţa poliţienească şi judiciară internaţională – suport al combaterii
criminalităţii transfrontaliere şi terorismului”, Editura M.A.I., Bucureşti, 2016.
4. POLIŢIE JUDICIARĂ
Tematica:
1.
Organizarea şi competenţele structurilor de poliţie judiciară.
2.
Reglementarea juridică şi investigarea infracţiunilor de competenţa poliţiei judiciare.
3.
Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în cazul infracţiunilor ce intră în
competenţa de cercetare a structurilor de poliţie judiciară.
4.
Urmărirea penală în cazul infracţiunilor ce intră în competenţa de cercetare a structurilor de
poliţie judiciară.
5.
Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor cu autori neidentificaţi.
6.
Activităţile în cauzele cu autori neidentificaţi.
7.
Inregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a
activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.
8.
Protecţia martorilor.
9.
Protecţia informaţiilor clasificate.
10. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
11. Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
12. Managementul organizaţional al poliţiei.
Bibliografia:
1. Constituţia României.
2. Codul penal.
3. Codul de procedură penală.
4. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
5. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.
6. Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar.
7. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor.
8. Legea nr.39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
9. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
10. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
11. Legea nr.182/2002 privind protecţia infomaţiilor clasificate.
12. Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi
coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror, aprobate
prin Ordinul comun M.A.I. - P.I.C.C.J . nr. 56 din 10.04.2014.
13. Marin Ruiu, ”Metodologie criminalistică”, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2013.
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14. Marin Ruiu, „Criminalistică. Elemente de tactică criminalistică”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti 2017.
15. Prună Ştefan, ”Managementul organizaţional al poliţiei”, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012.
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FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ
TEMATICA
pentru concursul de admitere la programul de masterat










Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană
Libera circulație a cetățenilor români în străinătate
Regimul străinilor în România
Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe
Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen
Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS
Agenția Europeană Frontex
Organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
Regimul juridic al frontierei de stat a României
BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de admitere la programul de masterat

 Convenţia de Aplicare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din
Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii
Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune –
Convenţia Schengen (CAAS);
 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii
UE și membrii familiilor acestora, de modificare a Reg (CEE) nr.1612/68 și de abrogare a
Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;
 Ordonanţă de Urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) (*actualizată*) privind
libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;
 Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate (*actualizată*);
 Ordonanţă de Urgenţă nr. 194 din 12.12.2002 (*actualizată*) privind regimul străinilor în
România;
 Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea regimului străinilor în România;
 Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie
2016 cu privire la Codul UE privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane
(Codul Frontierelor Schengen);
 O.U.G. nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru
facilitarea cooperării polițienești internațională;
 Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară
internațională în materie penală;
 Decizia nr.533/2007/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea,
funcționarea şi utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație
(SIS 2);
 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14
septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al
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Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei
2005/267/CE a Consiliului (Regulamentul Frontex);
Regulamentul (CE) 2006/1986 al Parlamentului European și al Consiliului din 20
decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua
generație (SIS 2) al serviciilor competente, din statele membre, pentru eliberarea
certificatelor de înmatriculare a vehiculelor;
Regulamentul (CE) nr. 2006/1987 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de
Informații Schengen din a doua generație;
Ordonanța de Urgență nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de
Frontieră Române (*actualizată*);
Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (*actualizată*).
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DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
- DREPT –
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat
seria 2020-2022
Domeniul de studii universitare de masterat: DREPT
SESIUNEA DE ADMITERE: SEPTEMBRIE 2020
CERCETĂRI CRIMINALISTICE APLICATE
TEMATICA pentru ADMITERE
TEMATICA
1. Metode şi tehnici actuale de identificare criminalistică;
2. Evoluţii în procedeele tactice folosite în investigaţiile penale;
3. Evoluţii în metodologia cercetării accidentelor de circulaţie;
4. Cercetarea criminalistică a bunurilor din patrimoniul cultural;
5. Cercetarea criminalistică a documentelor falsificate;
6. Cercetarea criminalistică a microurmelor;
7. Biologie judiciară;
8. Chimie judiciară;
9. Toxicologie judiciară;
10. Evoluţii în practica expertizelor judiciare;
11. Percheziţia sistemelor informatice şi alte investigaţii în legătură cu folosirea sistemelor
informatice în desfăşurarea de activităţi ilicite;
12. Identificarea comportamentului simulat;
13. Dezvoltări în metodologia investigării criminalistice;
14. Folosirea profilului psihologic în cercetarea criminalistică a activităţilor ilicite;
15. Evoluţii în căutarea, relevarea, examinarea, ridicarea, interpretarea şi consemnarea urmelor
materiale;
16. Probele şi mijloacele de probă în investigaţia penală;
BIBLIOGRAFIA
În vederea pregătirii, candidaţii vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă
documentaţie (tratate, monografii, cursuri universitare, periodice de specialitate, etc.) ce va fi
actualizată în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului
privind organizarea concursului de admitere şi în raport cu evoluţiile ştiinţifice din domeniu.
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Cu titlu orientativ, recomandăm:
Legislaţie:
1. Codul penal al României, cu modificările și completările ulterioare;
2. Codul de procedură penală al României, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul comun M.A.I./PÎCCJ nr. 182/1754/C/2009 privind procedura efectuării cercetării la
faţa locului;
4. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
5. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
6. Ordonanţa nr. 75/24.08.2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică;
Tratate:
1. Em. Stancu, Tratat de criminalistică, ediția a VI-a, Ed Universul juridic, Bucureşti, 2015;
2. C. Drăghici, A. Iacob, Tratat de tehnică criminalistică, Ed Sitech, Craiova, 2007;
3. Colectiv, Tratat de metodică criminalistică, Ed. Carpaţi, Craiova, 1994;
4. Colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Ed. Carpaţi, Craiova, 1994.
Cursuri şi Monografii:
1. V. Bercheşan, Metodologia investigării criminalistice a infracţiunilor, curs de criminalistică,
vol. I, Ed. “Paralela 45”, Piteşti, 1998;
2. V. Bercheşan, Metodologia investigării infracţiunilor, vol. II, Ed. “Paralela 45”, Piteşti,
2000;
3. V. Bercheşan, Teorie şi practică (îndrumar complet de cercetare penală), Ed. “Icar”, Bucureşti
2001;
4. N. Grofu, Realizarea scopului şi a regulilor de bază ale procesului penal prin metode şi
tehnici ale criminalisticii, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
5. N. Grofu, Infracţiunile la regimul armelor şi al muniţiilor. Tehnică, tactică și metodologie
criminalistică, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2019;
6. N. Grofu, Criminalistică. Tactică, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2019;
7. N. Grofu, Mic îndrumar de tactică și metodologie criminalistică, Ed. Didactică și Pedagogică,
București, 2019;
8. N. Grofu, Studiu de specialitate privind investigarea criminalistică a infracţiunii de bancrută
frauduloasă, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2019;
9. V. Bercheşan, N. Grofu, Evaziunea fiscală şi bancruta frauduloasă. Criminalistică - teorie şi
practică, Ed. Little Star, Bucureşti, 2004;
10. M. Ruiu, Criminalistica, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
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11. M. Ruiu, Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
12. M. Ruiu, Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni, Ed. Universul
Juridic, București, 2014;
13. G. Panfil, Fundamentele tehnicii criminalistice, editia a II-a, vol. I-II, Ed. Estfalia, Bucureşti,
2013;
14. Gh. Păşescu, I. R. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Ed. Naţional, Bucureşti, 1996;
15. L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990.
Admiterea la programul de master „Cercetări criminalistice aplicate” se face pe baza unui
interviu structurat pe teme profesionale din tematica și bibliografia indicate.
Sunt declaraţi admişi acei candidaţi care obţin cele mai bune punctaje, în limita numărului
de locuri aprobat.
Programul se desfăşoară potrivit unui plan de învăţământ în care este asigurată o
repartizare echilibrată a următoarelor discipline:
Disciplinele semestrului I:
-

Procedee şi tehnici actuale de identificare criminalistică,

-

Procedee tactice folosite în investigaţiile penale. Evoluţii,

-

Identificarea persoanei în medicina legală,

-

Cooperarea internaţională în domeniul criminalisticii,

-

Investigaţia penală,

Disciplinele semestrului II:
-

Cercetarea criminalistică a bunurilor de patrimoniu cultural şi a documentelor
falsificate,

-

Cercetarea criminalistică a urmelor formă şi a urmelor materie,

-

Cercetarea criminalistică a microurmelor,

-

Drepturile omului în ancheta penală,

-

Tendinţe europene în prevenirea şi controlul criminalităţii,

Disciplinele semestrului III:
-

Evoluţii în practica efectuării expertizelor judiciare,

-

Etică şi integritate academică,

-

Identificarea comportamentului simulat. Aplicaţii în ancheta penală.,

-

Percheziţia sistemelor informatice,

-

Drept penal aplicat,

Disciplinele semestrului IV:
-

Dezvoltări în metodologia criminalistică,
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-

Metodologia cercetării criminalistice a activităţilor ilicite specifice criminalităţii
organizate,

-

Constituţionalizarea normelor juridice penale,

-

Criminal profiling în investigaţia criminalistică,

-

Practică.

Programul se finalizează cu lucrarea de disertaţie, susţinută de către fiecare masterand,
susţinere care trebuie să evidenţieze elementele de originalitate şi contribuţiile autorului la
dezvoltarea domeniului.
Coordonator program - Conf.univ.dr. Nicolae GROFU
DREPT ADMINISTRATIV
TEMATICA pentru interviul de ADMITERE

1. Norma juridică.
2. Actul juridic.
3. Controlul constituţionalităţii legilor.
4. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.
5. Funcţiile Parlamentului României.
6. Rolul şi atribuţiile Preşedintelui României.
7. Noţiune, obiectul, principiile şi izvoarele dreptului comunitar.
8. Curentul dreptului natural.
9. Şcoala istorică a dreptului.
10. Noţiunea, trăsăturile şi regimul juridic al actelor administrative.
11. Noţiunea şi trăsăturile contractului administrativ.
12. Funcţia şi funcţionarul public.
13. Noţiunea, raţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ.
14. Bugetul public şi principiile bugetare generale.
15. Elaborarea şi adoptarea bugetului de stat. Legile bugetare.
16. Prelevarea fiscală.
17. Activitatea de control financiar a Curţii de Conturi.
18. Izvoarele dreptului Uniunii Europene.
19. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional.
20. Tratatul de la Lisabona.
BIBLIOGRAFIE
1. Mihai Bădescu, „Teoria generală a dreptului”, Ed. Sitech, Craiova, 2009.
2. Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Năstase Cătălina, „Drept constituţional şi instituţii
politice”, Ediţia a-II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2011.
3. Antonie Iorgovan, „Tratat de drept administrativ”, vol I-II, ediţia 4, Ed. All Beck,
Bucureşti 2005.
4. Mihai Bădescu, „Introducere în filozofia dreptului”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
5. Nicoleta Diaconu, „Dreptul Uniunii Europene,Tratat”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2011.
6. Tiberiu Pavelescu, „Drept administrativ român”, Ediţia a-II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
ProUniversitaria, Bucureşti, 2007,
7. Aurel Neagu, Drept financiar public, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009;
8. Dan Drosu Şaguna, „Drept financiar public”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2009.
9. Ion Alexandru, „Drept administrativ european”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005.
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10. Dana Apostol Tofan, „Instituţii administrative europene”, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006.
11. Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 2003,
12. O.U.G. Nr. 57/2019 privind codul administrativ
Coordonator program: Lect.univ.dr. Cătălina Năstase
DREPTUL AFACERILOR
TEMATICA pentru concursul de ADMITERE
A. Patrimoniul
1. Noţiune, caractere juridice, atribute
2. Universalitatea juridică
3. Universalitatea de fapt
4. Garanţia comună a creditorilor
5. Administrare
B. Dreptul de proprietate
1. Noţiune şi caractere juridice
2. Conţinut. Prerogative
3. Obiect şi subiecte
4. Limitări juridice şi materiale
5. Acţiunea în revendicare
C. Reguli aplicabile în materia obligaţiilor
1. Contractul. Noţiune şi clasificare. Condiţii de validitate. Încheierea contractelor
2. Efectele contractului: principiul forţei obligatorii, principiul relativităţii, principiul
irevocabilităţii şi efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. Răspunderea
contractuală
3. Executarea obligaţiilor
4. Transmiterea, transformarea şi stingerea obligaţiilor
D.Contracte civile
1. Contractul de vânzare cumpărare
2. Contractul de locaţiune
3. Contractul de mandat
E. Societăţi comerciale
1.Constituirea societăţilor comerciale
2.Funcţionarea societăţilor comerciale
BIBLIOGRAFIE
A. Legislaţie
1. Codul civil (Legea nr. 287/2009) intrat în vigoare la 01.10.2011 prin Legea de punere în
aplicare nr. 71/2011, cu modificările ulterioare
2. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, modificată prin Legea nr.441/2006,
publicată în M.Of.nr.955/28.11.2006;
3. Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, M. Of. nr.49/04.02.1998;
4. Legea nr.312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
de către cetăţenii străini, apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine, publicată
în M.Of.nr.1008/14.XI.2005;
5. Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale modificată şi completată de
Legea nr.298/2001 (M.Of.nr-313 din 12 iunie 2001);
6. Ordonanţa de urgenţă nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
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B. Tratate. Cursuri. Monografii
1. Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, editura C.H.Beck, Bucureşti,
2014;
2. C. Bîrsan, Drepturile reale principale în reglementarea noului Cod civil, editura
Hamangiu, Bucureşti, 2013;
3. G. Boroi, C.A. Anghelescu, B. Nazat, Curs de drept civil. Drepturile reale principale,
editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;
4. L. Pop, I.F.P. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, editura Universul Juridic,
2015;
5. M. Ioan, Drept civil. Drepturile reale principale, editura Pro Universitaria, Bucureşti,
2011;
6. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2011;
7. V. Stoica, Drept civil. Contracte speciale, vol. I, editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010;
8. D. C. Florescu, Contracte civile în noul Cod civil, editura Universul Juridic, Bucureşti,
2015;
9. L. Stănciulescu, Dreptul contractelor civile. Doctrină şi jurisprudenţă, editura Hamangiu,
Bucureşti, 2017
10. F. Moţiu, Contracte speciale, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015.
Coordonator program: Prof.univ. dr. IOAN MARA
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ÎN SISTEMUL AUTORITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ
TEMATICA pentru concursul de ADMITERE
1. Contractul individual de muncă
- Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă;
2. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
- Durata timpului de muncă;
- Munca suplimentară şi munca de noapte;
- Repausul săptămânal, sărbătorile legale şi concediile;
3. Răspunderea juridică
- Răspunderea disciplinară;
4. Contractul de vânzare-cumparare
- Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare
- Efectele contractului de vânzare-cumpărare
5. Modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului
6. Jurisdicţia muncii
- Conflictele individuale de muncă şi litigiile de muncă
- Părţile în conflictele de muncă
- Concilierea şi medierea
- Competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea litigiilor de muncă
- Reguli procedurale speciale aplicabile conflictelor de muncă
7. Conducerea subordonaţilor
- Management sau conducere;
- Dinamica conducerii – putere, autoritate, influenţă;
- Managerul lider şi stilul de conducere;
8. Managementul luării deciziei şi al schimbării
- Cerinţele de eficienţă ale deciziei;
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- Fundamentele actului decizional;
- Procesul decizional;
- Bariere în luarea deciziei;
- Creşterea eficienţei procesului decizional
- Schimbarea organizaţională. Consideraţii generale;
- Procesul schimbării organizaţionale;
- Analiza situaţiilor de schimbare în organizaţii;
- Implementarea programelor de schimbare organizaţională;
9. Motivaţia şi evaluarea performanţelor
- Consideraţii generale despre motivaţia umană;
- Tipologia sistemului motivaţional – aspecte organizaţionale;
- „Managementul” motivaţiei;
- Teorii motivaţionale – aplicaţii în management;
- Aspecte generale privind performanţa organizaţională;
10. Cariera profesională în sistemul autorităţilor de ordine publică
- Consideraţii generale privind cariera profesională;
- Planificarea carierei în organizaţii;
- Dezvoltarea carierei organizaţionale şi teoria lui „Super”
BIBLIOGRAFIE
I. Acte normative:
1. Constituţia României;
2. Codul muncii;
3. Codul civil;
4. Codul de procedură civilă;
5. Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi
completările ulterioare;
8. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare;
10. Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi completările
ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr.1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul
la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de
odihnă şi tratament, cu modificările şi completările ulterioare
12. Ordinul M.A.I. nr.170/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile
de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
II. Tratate, cursuri, monografii:
1. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă,
Actualizată, Ediţia a X-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
2. Ioan Leş, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Sebastian
Spinei, Tratat de drept procesual civil. Vol. I + Vol. II, Principii şi instituţii generale.
Judecata in fata primei instante. Căile de atac. Procedurile speciale. Executarea silită.
Procesul civil internaţional, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
3. Prună Ştefan, Managementul organizaţiei Poliţiei. Teorie/aplicaţii pratice/teste. Curs
universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
4. Vlad Barbu, Răspunderea materială a militarilor, Editura Academica, Bucureşti, 2003.
Coordonator program: Prof.univ.dr. LOZNEANU VERGINEL
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RELAȚII ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE ÎN DREPTUL CONTEMPORAN
TEMATICA pentru interviul de ADMITERE
1. Organizațiile internaționale
1.1 Compoziţia şi structura organică a organizaţiilor internaţionale
1.2 Personalitatea juridică a organizaţiilor internaţionale
1.3 Dreptul internaţional al organizaţiilor internaţionale
2. Organizaţii cu vocaţie de universalitate
2.1. Liga Naţiunilor
2.2. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
2.3. Instituţiile specializate din sistemul Naţiunilor Unite
3. Organizaţii internaţionale regionale
3.1. Uniunea Europeană
3.2. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
3.3. Consiliul Europei
3.5. Organizaţia Unităţii Africane
3.6. Liga Statelor Arabe
3.7. Organizaţia Statelor Americane
3.8. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
4. Organizaţii internaţionale de cooperare în domeniul poliţienesc
4.1. Europol (Oficiul European de Poliţie)
4.2. Instituţii de cooperare poliţienească ale Uniunii Europene
5.3. Organizaţia internaţională de poliţie criminală – Interpol
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. B. Țonea Drept Constituțional și instituții politice, Ed. Sitech Craiova 2015
2. A. Năstase, Drept Internaţional Contemporan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
3. S. Scăunaş, Drept International Public, Ed C.H. Beck, Bucureşti, 2007
4. N Purdă, N Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti 2007
5. I Dragoman, C. Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura INTERGRAG, 2004,
6. D. Mazilu, Dreptul International Public, Ediţia a II a, vol II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti,
2005
7. I. Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2005
8. A. Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002
9. A.P. Mătăsaru, Tratat de Drept International Public, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002
10. C. Andronovici, Drept Internaţional Public, Ed. Graphix, Iaşi, 1999
11. F.G. Garcia Amador, The Inter-American System: Its development and strengtbening,
Dobbs Ferry, New York, 1996
12. D. Popescu, A. Năstase, F. Coman, Drept Internaţional Public, Casa de editură și
presă”Şansa”, Bucureşti 1994
13. A. Iacob, Tactici de cooperare poliţienească internaţională, Editura Sitech, Craiova, 2007.
14. Hurdubaie Ion - Cooperarea judiciară europeană. Cadru convenţional penal, Editura
M.A.I., Bucureşti, 2003.
15. Hurdubaie Ion - Instrumente ale cooperării internaţionale în domeniul valorificării
mijloacelor de probaţiune, Editura Era, Bucureşti, 2006.
16. Viorel Marcu - Drept instituţional comunitar, Editura Nova 1994.
Coordonator program: Prof. univ. dr. BOGDAN ȚONEA

35

ȘTIINȚE PENALE
TEMATICA pentru concursul de ADMITERE

Admiterea va consta în susţinerea unui examen tip test-grilă care va cuprinde
întrebări din următoarele teme:
I.
Conţinutul infracţiunii
II.

Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare

III.

Participaţia penală

IV.

Răspunderea penală a persoanei juridice

V.

Cauzele justificative

VI.

Cauzele de neimputabilitate

VII.

Cauzele care înlătură sau modifică răspunderea penală, executarea pedepsei
sau consecinţele condamnării

VIII.

Infracţiunile contra persoanei

IX.

Infracţiunile contra patrimoniului

X.

Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

XI.

Infracţiuni de corupţie şi de serviciu

XII.

Infracţiuni de fals

XIII.

Participanţii în procesul penal (organele judiciare şi competenţa acestora;
subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora; părţile şi drepturile
acestora; avocatul – asistenţa juridică şi reprezentarea)

XIV. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
XV.

Urmărirea penală

XVI. Căile extraordinare de atac şi dispoziţiile privind asigurarea unei practici

judiciare unitare
BIBLIOGRAFIE:
I. Legislaţie
1. Constituţia României, adoptată în 1991, republicată în M.Of. nr.767/31.10.2003
2. Codul penal, adoptat prin Legea nr.286/2009 (publicată în M.Of. nr.510/24.07.2009),
intrat în vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi completările ulterioare
3. Codul de procedură penală adoptat prin Legea nr.135/2010 (publicată în M.Of.
nr.486/15.07.2010), intrat în vigoare la data de 01.02.2014, cu modificările şi completările
ulterioare
4. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie,
publicată în M.Of. nr.219/18.05.2000, cu modificările şi completările ulterioare
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II. Doctrină
1. G. Antoniu, Vinovăţia penală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003
2. I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
3. Al. Boroi, Drept penal – partea specială, Ediţia a III-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2016
4. V. Dobrinoiu, I. Pascu şi colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea specială. Ediţia
a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
5. I. Pascu, T. Dima şi colaboratorii, Noul Cod penal comentat. Partea generală. Ediţia a 3a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
6. V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Editura Tempus,
Bucureşti, 2000
7. V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea specială,
Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. III (1971) şi IV (1972)
8. V. Dongoroz şi colectivul, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, Partea generală,
Editura Academiei Române, Bucureşti, vol. I (1969) şi II (1970)
9. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală. (conform noului
Cod penal), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
10. A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.I (conform noului Cod de procedură penală),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
11. A. L. Lorincz, Drept procesual penal, vol.II (conform noului Cod de procedură penală),
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016
12. A. L. Lorincz, Recursul în casaţie în Noul Cod de procedură penală, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2014
13. O. Predescu, M. Udroiu, Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal
român, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008
14. F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura CH Beck,
Bucureşti, 2007
15. C. Voicu, A. S. Uzlău, G. Tudor, V. Văduva, Noul Cod de procedură penală, Ghid de
aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014
16. N. Volonciu, A. S. Uzlău şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2017
III. Jurisprudenţă
Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale publicate până la
data de 01.09.2018
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FACULTATEA DE POMPIERI
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
„MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ”
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
A. Tematica concursului de admitere
1. Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.
2. Organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.
3. Organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
4. Organizarea și funcționarea inspectoratelor județene pentru situații de urgență, respectiv a
Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.
5. Structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență.
6. Criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor
profesioniste, pentru situații de urgență.
7. Planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție
ale serviciilor de urgență profesioniste.
8. Planificarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea pregătirii prin exerciții a personalului
structurilor M.A.I.
9. Managementul tipurilor de risc și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de
risc repartizate M.A.I.
10. Planul de analiză și acoperire a riscurilor.
11. Structura cadru a Planului Roșu de Intervenție.
12. Protecția civilă în România.
13. Organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență.
14. Identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu și elaborarea scenariului de
securitate la incendiu.
15. Norme generale de apărare împotriva incendiilor, obligațiile privind apărarea împotriva
incendiilor și organizarea apărării împotriva incendiilor.

16. Planificarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activității de prevenire a situațiilor de
urgență.
B. Bibliografia concursului de admitere
1. Constituția României din 21.11.1991, republicată în M.Of. nr. 767 din 31.10.2003.
2. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările
ulterioare (Legea nr. 212/2006, Legea nr. 241/2007 și O.U.G. 70/2009), republicată în
M.Of. nr. 554/22 iul. 2008.
3. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, modificată cu
O.U.G. nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative
privind taxe și tarife cu caracter nefiscal, OUG nr.89 din 23 decembrie 2014 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor
de urgență și al apărării împotriva incendiilor și OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015, OG nr.
17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din lege,
Legea nr. 146 din 26 iunie 2017 și Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2018.
4. O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor
de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, modificată și completată de
O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 și O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014.
5. O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului
situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
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a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, modificată și completată de O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014, aprobată prin
Legea nr. 170 din 29 iunie 2015.
6. O.U.G. nr. 89 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva
incendiilor, cu modificările și actualizările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 170/2015.
7. Hotărârea nr. 1490 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 1.514/2005, H.G. nr. 1.648/2006, H.G. nr.
1.249/2008, H.G. nr. 1.446/2009, H.G. nr. 1.163/2010, H.G. nr. 464/2014 și H.G. nr. 606
din 29 august 2016).
8. Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență, modificată și completată de Hotărârea nr. 557 din 3
august 2016.
9. Hotărârea nr. 1492 din 09.09.2004 privind principiile de organizare, funcționarea și
atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, rectificare în M.Of. nr. 377 din 31.05.2011,
modificată și completată de Hotărârea nr.606 din 29 august 2016.
10. Hotărârea nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcționarea și componența
Comitetului național pentru situații speciale de urgență, modificată și completată de
Hotărârea nr. 1.151 din 23 decembrie 2014.
11. Hotărârea nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în
M.Of. nr. 615 din 11 august 2016.

12. O.M.A.I. nr. 360 din 14.09.2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind
structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență,
modificat și completat de O.M.A.I. nr. 132 din 14 august 2014.
13. O.M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006, pentru aprobarea regulamentului privind planificarea,
pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor
de urgență profesioniste, modificată prin O.M.A.I. nr. 519 din 30 iunie 2008.
14. O.M.A.I. nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență, publicat în M.Of. nr.
161 din 21 februarie 2006.
15. O.M.I.R.A. nr. 210 din 21.05.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea
și controlului riscurilor de incendiu, modificat și completat de O.M.A.I. nr. 663 din 27.11.2008.

16. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, publicat în M.Of. nr. 216 din 29 mar. 2007.
17. O.M.A.I nr. 110 din 12.05.2010 pentru aprobarea Instrucțiunii privind planificarea,
organizarea, desfășurarea și evaluarea pregătirii prin exerciții a personalului structurilor
M.A.I., publicat în M.Of. nr. 319 din 14 mai 2010.
18. O.M.A.I. nr. 181 din 12.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administrației și
Internelor, publicat în M.Of. nr. 598 din 24 august 2010.
19. Ordinul comun nr. 1.168/203 din 2010 al ministrului sănătății și al ministrului
administrației și internelor pentru aprobarea structurii-cadru a Planului Roșu de
Intervenție, publicat în M.Of. nr. 643 din 15 septembrie 2010.
20. O.M.A.I. nr. 89 din 18 iunie 2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de
prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență și structurile subordonate, actualizat și modificat de O.M.A.I. nr. 156 din 11
decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea
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planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe
periculoase.
21. O.M.A.I. nr. 129 din 25 august 2016 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și
protecție civilă, publicat în M.Of. nr. 675 din 1 septembrie 2016.
22. O.M.A.I. nr. 8 din 27 ianuarie 2017 al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea inspectoratelor pentru situații
de urgență, publicat în M.Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2017.
NOTĂ: Va fi luat în considerare textul actelor normative, reglementărilor și ordinelor actualizat și în vigoare la
data desfășurării examenului de admitere la masterat.
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TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
„INGINERIA SECURITĂȚII LA INCENDIU”
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021
A.

Tematica concursului de admitere
1. Securitatea la incendiu a construcțiilor și instalațiilor.
2. Reacția la foc a produselor pentru construcții.
3. Rezistența la foc a produselor pentru construcții și a unor subansambluri de construcții.
4. Amplasarea și conformarea construcțiilor.
5. Alcătuiri constructive și limitarea propagării incendiilor.
6. Căi de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu.
7. Echiparea construcțiilor cu instalații de stingere a incendiilor.
8. Echiparea construcțiilor cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare.
9. Sarcina termică în construcții.
10. Ingineria securității la incendiu.
B.
Bibliografia
1. Bălulescu P., Crăciun I.– Agenda Pompierului, ed.a II-a, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea,
2009.
2. Calotă S., ș.a. – Manualul Pompierului, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009
3. Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în reglementările
europene și românești, Ed. Fast–Print, 2004, București
4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările
ulterioare.
5. O.M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor.
6. P.118 - 99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
7. MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor
normativului de siguranță la foc P 118-1999.
8. Ordinul nr. 6026/2018 pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Normativ
privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere",
indicativ P 118/2-2013, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale și administrației publice, nr. 2.463/2013
9. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a Instalații de
detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P 118/3 din 2015
10. Ordinul M.D.L.P.L nr. 1583 /2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme
de control și evacuare a fumului și gazelor fierbinți din construcții și de limitare a
propagării fumului în caz de incendiu
11. SR 10903-2:2016 Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice,
în construcții.
12. SR EN 2:1995/A1:2005 - Clasificarea incendiilor.
13. SR EN ISO 13943: 2011 - Securitate la incendiu. Vocabular.
NOTĂ: Va fi luat în considerare textul actelor normative, reglementărilor și ordinelor
actualizat și în vigoare la data avizării acestuia în Consiliul Departamentului.

41

FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ
MASTER “ARHIVISTICĂ CONTEMPORANĂ”
TEMATICA:
1. Obligaţiile legale ale creatorilor şi deţinătorilor de documente
2. Managementul documentelor electronice și pe suport tradițional
3. Modalități de valorificare a documentelor
4. Păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă
5. Arhive audio-vizuale: istoric/particularităţi/importanţă
6. Operatorii economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice: cadru legal de
funcționare, activități specifice.
7. Arhive private în România
8. Instituții creatoare și deținătoare de arhive istorice
9. Accesul la arhive. Recomandările europene în domeniul arhivistic
BIBLIOGRAFIE
Acte normative:
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în “Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea
I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.
Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr.
16/1996, publicate în “Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 619 din 4 octombrie 2013.
http://www.arhivelenationale.ro/
Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi 217 din 23 mai 1996, disponibil la
http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0
Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de
depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă,
aprobat prin Ordinul de zi al directorului general al Arhivelor Naţionale nr. 235 din 5 iulie 1996,
disponibil la http://www.arhivelenationale.ro/index.php?page=32&lan=0
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date.
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în
“Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001.
Legea privind arhivarea documentelor în formă electronică nr. 135 din 15 mai 2007 publicată
în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 345 din 22 mai 2007 (republicată în “Monitorul
Oficial al României”, Partea I, nr.138 din 25 februarie 2014).
Legea privind semnătura electronică nr. 455 din 18 iulie 2001 publicată în “Monitorul Oficial
al României”, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001(republicată în “Monitorul Oficial al României”,
Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014).
Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil nr. 182/2000, publicată în
“Monitorul Oficial al României”, Partea I.
Publicații:
Bibliografia tematică a “Revistei arhivelor” (1924-1984), 1985.
Bibliografia tematică a “Revistei arhivelor” (1985-1994), 1995.
Bâzgan Melentina, Noțiuni fundamentale de arhivistică: o arhivă pas cu pas, Pitești 2016.
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Boar, Liviu, Forme de folosire ştiinţifică a informaţiilor din Arhive între tradiţie, actualitate şi
perspectivă. Evoluţia conceptului de „Folosire” în legislaţia arhivistică românească (19251996), în „Anuarul Arhivelor Mureşene”, III, 2004, p. 25-30.
Charles Kecskeméti, Ivan Székely, Accesul la arhive. Manual de linii directoare pentru
implementarea Recomandarii Nr. R(2000) 13 privind o politica europeana asupra accesului la
arhive, în „Revista arhivelor” (Archives Review), LXXXIV (2007).
Edmonson, Ray, Philosophie et principes de l’archivistique audiovisuelle, UNESCO, Paris
2004.
Maxwell, Alexander, Arhivele digitale și cercetarea istorică: feedback-ul unui utilizator, în
”Revista arhivelor. Archives Review”, 1/LXXXVIII/2011, pp. 9-27, disponibil la:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1181
Mera Laurențiu, Îndreptar arhivistic: pentru personalul care creează, păstrează și folosește
documente, Ed. a 3-a, rev., Cluj-Napoca 2018.
***, Metodologia cercetării istorice. Prezentare sintetică, în “Studii şi articole de istorie”,
LXVII; Ed. Publistar, Bucureşti, 2002, p. 107-108.
Onofreiu, Adrian, Accesul la informațiile conținute în documente – modele atitudinale, în
„Anuarul Arhivelor Mureşene”,Seria nouă, IV (VIII), 2015, pp. 58-74 disponibil la
http://arhivelenationale.ro/site/wp-content/uploads/2017/09/MS-anuar-IV.pdf
Oprea, F., Conținutul și evoluția conceptelor și ale practicii de păstrare, conservare și
restaurare a arhivelor, în ”Arhiva românească”, Tom I, Fasc 2/1995, București, pp. 26-39.
Oprea, F., Lungu, C-M, Conservarea și restaurarea documentelor de arhivă, București, Edit.
Fundației România de Mâine, 2008.
Principiile accesului la arhive, Consiliul Internațional al Arhivelor 2012, traducere în limba
română: Bogdan-Florin Popovici; disponibil la:
https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access_principles_RO.pdf
Reguli pentru materialele audiovizuale şi multimedia din biblioteci şi alte instituţii / Secţiunea
IFLA pentru Materiale audiovizuale şi multimedia ; traducere în limba română de Daniela Ion,
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti, Serviciul Catalogare ; control şt. al
traducerii: prof. Hermina Anghelescu. – Martie 2004. – [Haga], 2004]
Rușanu-Radu, Mădălina Diana, Publicul Arhivelor Naţionale ale României despre accesul la
cercetarea documentelor şi informatizare, în ”Revista arhivelor. Archives Review”, 12/XC/2013, pp. 35-64, disponibil la: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1181
Standardele arhivistice ale Consiliului International al Arhivelor (2008), coordonator BogdanFlorin Popovici, Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2008.
Sylvain Senecal, Usage des archives: le quotidien,l’institutionnel, le patrimonial, în „Revista
arhivelor”, nr. 3-4/2007, p. 21-37.
Cornelia Vlaşin, Câteva consideraţii privind Norma ISAAR-Normă arhivistică internaţională
pentru descrierea colectivităţilor (organizaţilor), familiilor sau persoanelor, în „Revista
arhivelor” nr. 1/2008, p. 79-93.
Resurse on-line:
www.arhivelenationale.ro
http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie_culturala.htm
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