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 Art. 1. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în 

Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, sesiunea iunie-august 2021,  respectiv sesiunea februarie- 

martie 2022, aprobat prin HSU nr. 77/2021, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre. 

 

            Art. 2. Documentele justificative, în original, se păstrează la Prorector 1. 
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                   Conf.univ. 
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Documentul se află postat în Public/ Senatul Academiei/ Hotarari/ 2021/09 iunie. 

 

 

 



 

 

 

Anexă la HSU nr. 143/09.06.2021- Modificarea HSU nr. 77/2021 

 

1.  Art.1 va următorul cuprins:  

“În Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, Facultatea de 

Poliţie (înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr.535/2021 prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, a Facultăţii 

de Jandarmi, a Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative) şi 

Facultatea de Arhivistică organizează examen de licenţă, iar Facultatea de Pompieri examen de diplomă,  

2. Art.17, se introduce alin.(2) care va avea următorul conţinut:  

“Deciziile comisiilor se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate, 

votul Preşedintelui comisiei este determinant”. 

3. Art.18, alin.(3) va avea următorul conţinut,  

“Preşedintele comisiilor prevăzute la art.17, lit. a), b), c), e) şi f) trebuie să fie cadru didactic cu gradul 

cel puțin de lector universitar. Membrii comisiei trebuie să facă parte din personalul didactic titular (cadre 

didactice și instructori de predare). Din comisiile de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă poate 

face parte şi personal nedidactic din Academie, în funcţie de numărul de săli de examen necesare în vederea 

organizării şi desfăşurării examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţilor”. 

4. Art.19 va avea următorul conţinut:  

“Alin.(1) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

Academiei este formată din:  

- preşedinte;  

- vicepreşedinte;  

- trei membri (din rândul personalului didactic titular şi al personalului cu funcţii de conducere);  

- un secretar;  

- cel puțin un membru supleant, după caz. 

Alin.(2) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

Academiei coordonează activitatea Comisiilor de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

facultăţii şi a celorlalte comisii constituite pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă. 

Alin.(3) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

Academiei asigură aplicarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de 

licență/diplomă în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, poate lua decizii cu privire la orice situaţie 

deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută de regulament şi stabileşte, dacă este cazul, alte sarcini 

comisiilor care au atribuţii în organizarea şi/sau desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă”. 

5. Art.20 va avea următorul conţinut: 

“Alin.(1) Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii este formată din:  

- preşedinte;  

- doi membri;  

- un secretar;  

- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății. 

Alin.(2) La Facultatea de Poliţie, se constituie o Comisie de organizare a examenului de licenţă/diplomă 

la nivelul facultăţii (aferentă domeniului de studii universitare de licenţă Drept, specializarea Drept) şi o 

Comisie de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii (aferentă domeniului de studii 

universitare de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică). 

Alin.(3) Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii are următoarele 

atribuţii şi reponsabilităţi: 

- răspunde de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

facultăţii; 

- propune repartizarea pe săli a absolvenţilor; 

- efectuează instructajul întregului personal din comisiile constituite la nivelul facultăţii pentru 

organizarea examenului de licenţă/diplomă; 

- are în subordine nemijlocită secretariatul tehnic la nivel de facultate şi organizează activitatea 

acestuia;  

- identifică spaţiile adecvate pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă la 

nivelul facultăţii şi sprijină din punct de vedere organizatoric, cu suportul structurilor de specialitate, 



 

 

 

activitatea Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate şi a Comisiei 

pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor pe facultate; 

- preia pe bază de proces-verbal variantele de subiecte (chestionarele cu întrebări) de la președintele şi 

secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate, în condiţiile 

prevăzute de regulament, şi procedează la extragerea uneia dintre variante (chestionar cu întrebări) în 

dimineața zilei susținerii probei, la ora stabilită de către Comisia de organizare a examenului de licență/ 

diplomă la nivelul facultății;   

- sesizează Comisiei centrale de organizare şi coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul 

Academiei, orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută de regulament; 

- verifică condiţiile de organizare a examenului pentru fiecare sală în parte; 

- acordă sprijin comisiilor de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă pentru orice problemă 

neprevăzută; 

- asigură preluarea borderourilor şi a formularelor de răspuns evaluate de la responsabilul de sală şi 

supraveghetori, la încheierea corectării; 

- asigură păstrarea în condiţii de deplină siguranţă a tuturor documentelor elaborate pe perioada 

organizării şi desfăşurării examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii şi le arhivează conform 

dispoziţiilor legale; 

- transmite Secretarului-şef al Academiei datele necesare pentru întocmirea Raportului către Ministerul 

Afacerilor Interne şi Informării către Ministerul Educaţiei cu privire la rezultatele obţinute de absolvenţi; 

- exercită orice alte atribuţii necesare organizării şi desfăşurării în condiţii optime a examenului de 

licenţă/diplomă la nivelul facultăţii”. 

6. Art.21, alin.(1) va avea următorul conţinut:  

“Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă va fi desemnat un secretariat tehnic 

la nivel de facultate, aflat în subordinea Comisiei de organizare a examenului de licență/diplomă la nivelul 

facultății, numit prin Dispoziţie Zilnică a Rectorului, la propunerea Consiliului Facultăţii, cu aprobarea 

Consiliului de administrație. La Facultatea de Poliţie, se constituie un secretariat tehnic la nivel de facultate 

(aferent domeniului de studii universitare de licenţă Drept, specializarea Drept) şi câte un secretariat tehnic la 

nivel de facultate aferent domeniului de studii universitare de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine 

publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică (corespunzător fostelor structuri de învăţământ anterior 

adoptării Hotărârii Guvernului nr.535/2021 – Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, 

Facultatea de Jandarmi)”. 

7. Primul paragraf al art.23, alin.(1) va avea următorul conţinut: “La Facultatea de Poliţie – 

specializarea Ordine şi siguranţă publică, se constituie câte o Comisie de elaborare a subiectelor pentru 

disciplinele fundamentale și de specialitate (corespunzătoare fostelor structuri de învăţământ anterior adoptării 

Hotărârii Guvernului nr.535/2021 – Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de 

Jandarmi) care va fi formată din:...”. 

8. Art.27 va avea următorul conţinut: 

“Alin.(1) Comisia pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor pe facultate va fi formată din:  

- preşedinte;  

- membri - 2 cadre didactice;  

- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;  

- secretar”. 

Alin.(2) La Facultatea de Poliţie, se constituie o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor 

aferentă domeniului de studii universitare de licenţă Drept, specializarea Drept şi o comisie de analiză şi 

soluţionare a contestaţiilor aferentă domeniului de studii universitare de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi 

ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică”. 

9. Titlul Anexei nr.6 va fi următorul: 

 “INSTRUCTAJ CU MEMBRII COMISIILOR DE VERIFICARE ŞI NOTARE A LUCRĂRILOR 

SCRISE/TESTELOR GRILĂ”,  

10. pct.14 din Anexa nr.6 va avea următorul conţinut:  

“Solicită sprijinul membrilor Comisiei de organizare a examenului de licență/diplomă la nivelul 

facultății pentru orice problemă neprevăzută” (în prezent sunt referiri la membrii Comisiei centrale de 

admitere), a pct.17 din Anexa nr.6 la regulament, ce avea următorul conţinut: „Atunci când, în urma verificării, 



 

 

 

se constată posibile situații/motive de anulare a unui/unor răspuns/ răspunsuri, absolventul este atenționat cu 

privire la posibilitatea remedierii deficiențelor constatate, în limita timpului alocat, cu mențiunea că, în cazul în 

care solicită transcrierea lucrării, înlocuirea grilei de răspuns se poate face cel târziu cu 15 minute înainte de 

expirarea timpului. Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi apreciază că 

există nereguli cu privire la modul de completare a grilei de răspuns, va proceda la anularea 

răspunsului/răspunsurilor în discuție, cu informarea Comisiei de organizare a examenului de licență/diplomă 

la nivelul facultății, explicându-i totodată în mod clar absolventului motivul anulării”  

11.pe întreg textul se vor înlocui prevederie ce fac referire la Facultatea de Poliţie, Facultatea de 

Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, cu sintagma 

,,Facultatea de Poliţie”. 


