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FACULTATEA DE POLIȚIE
Facultatea de Poliție organizează programe de studii universitare de masterat profesionale
orientate preponderent spre formarea competenţelor profesionale specializate care completează
competenţele profesionale de bază obţinute prin programele de licenţă.
Oferta educaţională este în acord cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 385/2021
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de
studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 374
bis din 12.04.2021.
Programele de studii universitare de masterat se organizează la forma de învăţământ cu
frecvenţă (IF) cu o durată de doi ani şi corespund unui număr de 120 credite de studii transferabile.
Absolvenților programelor de studii prevăzute în prezenta ofertă educațională nu li se
aplică prevederile OUG nr. 76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002, în
sensul că acestea nu fac parte din categoria celor ceformează ofiței de poliție cu încadrare în
M.A.I!
A. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT: Ordine publică şi
siguranţă naţională
B. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
I. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ (120 credite – 4 semestre):
 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă
 Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara documentelor
constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare (locuri cu taxă sau
bugetate), adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că sunt angajaţi în sistemul de
ordine publică şi siguranţă naţională și posedă autorizație de lucru cu informații clasificate.
II. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR INFORMATIVE (120 credite – 4 semestre):



50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă
Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara documentelor
constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare (locuri cu taxă sau
bugetate), adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că sunt angajaţi în sistemul de
ordine publică şi siguranţă naţională și posedă autorizație de lucru cu informații clasificate.

III. MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE (120 credite – 4
semestre):
 50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă
 Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţilor li se solicită – în afara documentelor
constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de finanţare (locuri cu taxă sau
bugetate), adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că sunt angajaţi în sistemul de
ordine publică şi siguranţă naţională și posedă autorizație de lucru cu informații clasificate.
IV. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN
 Locuri: 50 (6 bugetate și 44 cu taxă)
 Contact: 021.317.55.23; Interior: 17322
 Forma de învățământ: cu frecvență
 Programul are 120 credite și se desfășoară pe 4 semestre/module
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La programele de studii universitare de masterat sunt locuri finanţate de la buget (fără
taxă) şi locuri în regim cu taxă.
Locurile finanţate de la buget (fără taxă) şi locurile în regim cu taxă se ocupă în ordinea
descrescătoare a mediilor generale de admitere. Admiterea la programele de studii universitare de
master se face prin concurs, pe baza mediilor obţinute la probele de concurs. Clasificarea
candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concursul 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).
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de
identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022. Înscrierea la concursul de admitere
se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură. Pentru
Facultatea de Poliţie, înscrierea se va face la sediul din Aleea Privighetorilor, nr. 1A, sector 1,
Bucureşti.
Pentru programele de studii universitare de masterat în regim cu taxă, candidaţii vor
depune următoarele documente:
1. cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului, în funcţie de programul de studii şi
regimul de finanţare ales);
2. cartea de identitate în original sau paşaportul în original și copia documentului (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 și 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. dovada de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de scutire
de plata taxei, conform art. 15 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022;
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.
!!! Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat, la programele
de studii ”Managementul activităților de ordine publică și siguranță națională”, ”Managementul
activităților informative” și ”Managementul cooperării polițienești internaționale”, candidaţilor li
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se solicită – în afara documentelor constitutive ale dosarului de înscriere, indiferent de regimul de
finanţare (locuri cu taxă sau bugetate), adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte că își
desfășoară activitatea în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională și posedă autorizație de
lucru cu informații clasificate. (pentru absolvenții studiilor universitare de licență din anul 2021,
adeverința privind autorizația de lucru cu informații clasificate poate fi depusă de candidații
declarați „admis” până la începerea primei sesiuni de examene).
Pentru programele de studii universitare de masterat în regim bugetat organizate de
Facultatea de Poliţie, candidaţii vor depune documentele enumerate anterior (prevăzute la art.17,
alin.1, lit. „A” punctele 1-11 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” în anul universitar 2021-2022), 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 șeful structurii/similar şi aprobat de inspectorul şef/directorul general/similar
care să ateste că studiile asigură specializarea potrivită nevoilor unităţii;
 declarație 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”.
 declarație 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”.
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.
Dosarele ce nu cuprind documentele solicitate conform Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022 sunt considerate
incomplete, iar persoanele nu sunt înscrise la concursul de admitere.
Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor
a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile
universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul
universitar 2021-2022.
Pentru candidaţii declaraţi ”respins” la concursul de admitere, taxa de înscriere nu se
restituie. Prin excepţie de la prevederile art. 40, alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022, 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 Secretariatul facultății,
potrivit legislației în vigoare.
C. GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE:
1. Etapa Septembrie 2021:
 06-12 septembrie 2021: perioada de înscrieri (Luni, Miercuri,Vineri: 09.00–15.00, Marți, Joi:
11.00-17.00 şi Sâmbătă: 09.00–13.00):
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 14 septembrie 2021, ora 15.00: afişarea repartizării pe săli, data și ora susţinerii concursului
de admitere;
 16-20 septembrie 2021: Desfășurarea concursului de admitere;
 21 septembrie 2021, ora 12.00: Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor,
generate după admitere;
 21 septembrie 2021, începând cu ora 12.00 – 22 septembrie 2021, până la ora 12.00: Depunerea
contestaţiilor;

 22 septembrie 2021, în intervalul 12.00-15.00: Soluționarea contestațiilor;
 22 septembrie 2021, ora 15.30: Afişarea listelor finale a candidaţilor admiși pe locuri fără
taxă, respectiv cu taxă, cât și a celor respinși;
 23-27 septembrie 2021, în intervalul orar 08.00-15.00: Depunerea diplomelor de
licență/adeverințelor de absolvire (pentru absolvenții care au promovat examenul de
finalizare a studiilor în sesiunea 2021), în original; Depunerea cererilor de retragere.
2. Etapa Octombrie 2021:
 Prima zi a anului universitar 2021-2022: Înmatricularea candidaților declarați „Admis”;
 Primele 30 de zile de la înmatriculare: Semnarea contractelor de studii.
Pentru următoarele programe de masterat MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ, MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR
INFORMATIVE, MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE,
concursul de admitere este reprezentat de un interviu, iar acesta constă în realizarea și susținerea orală a
unui eseu pe o temă liber aleasă, circumscrisă tematicii și bibliografiei, completată de o sesiune orală de
întrebări din tematică și bibliografie, adresate de către comisie candidatului cu ocazia desfășurării probei.
Pentru programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL
LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN concursul de admitere va consta în susţinerea unui testgrilă (prezentă fizică sau on-line pe platformă în funcție de situația epidemiologică).

În conformitate cu art. 35, alin. 3 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie
„Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022, nu se admit contestaţii pentru probele
orale.
În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a Academiei de
Poliţie îşi rezervă dreptul de a modifica graficul desfăşurării admiterii 2021-2022, în vederea
optimizării procesului de admitere.
Taxa de înscriere la concursul de admitere la masterat – 250 lei. Taxa de înscriere se plăteşte online în contul
RO35TREZ70120F330500XXXX sau la casieria Academiei. Dovada plăţii taxei de înscriere se depune
la dosarul de înscriere.
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.
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 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.

D. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA:
I. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
NOTĂ:
La concursul 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
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clasificate.(dovada îndeplinirii acestor condiții se depune la dosarul de candidat).
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


1.
2.

3.
4.
5.
6.

Legislaţie:
Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice , cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 360 din 06.06.2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările si
completările ulterioare;
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.

Monografii:

1. Constantin Eugeniu-Ciprian, Competenţa în materie contravenţională a structurilor
de ordine publică, Editura Sitech, Craiova, 2014;
2. Constantin Eugeniu-Ciprian, Ţupulan Marin-Claudiu, Competenţe manageriale în
structurile poliţieneşti, Editura Sitech, Bucureşti, 2014;
3. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech, Bucureşti, 2014;
4. Ştefan Prună, Managementul organizaţional al Poliţiei, Ed. Universul juridic,
Bucureşti, 2012.
II. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR INFORMATIVE
NOTĂ:
La concursul 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 (dovada îndeplinirii acestor condiții se depune la dosarul de candidat).
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;
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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, cu
modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, cu
modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi
Pază, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu
modificările şi completările ulterioare;;
9. Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;;
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 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, 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, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Voicu, Costică; Prună, Ştefan - Managementul poliţiei, Editura MediaUno, Bucureşti 2007.

III. MANAGEMENTUL COOPERĂRII POLIŢIENEŞTI INTERNAŢIONALE
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NOTĂ:
La concursul 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.(dovada îndeplinirii acestor condiții se depune la dosarul de candidat)
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;
6. Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
7. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
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.
Informații suplimentare privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de
admitere se pot obţine din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
la studiile universitare de masterat în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul
universitar 2021-2022, ce poate fi consultat pe site-ul instituţiei, în secțiunea Informații publiceRegulamente și Metodologii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021.317.55.23/int. 17555.
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IV. MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL LA FRONTIERA EXTERNĂ SCHENGEN
Locuri: 50 (6 bugetate și 44 cu taxă)
Contact: 021.317.55.23; Interior: 17322
Forma de învățământ: cu frecvență
Programul are 120 credite și se desfășoară pe 4 semestre/module
Filosofia masteratului se bazează pe transmiterea cunoștințelor de specialitate de la nivel
academic la nivelul polițistului de frontieră care implementează în practică aceste noțiuni pentru
eficientizarea controlului frontierelor și implicit pentru securitatea cetățeanului european. Alături de
polițiștii de frontieră se numără printre cursanții programului de masterat specialiști din cadrul
diferitelor agenții de aplicare a legii interesați de caracterul transfrontalier al activităților
desfășurate la frontiere și totodată și reprezentanți din societatea civilă.
Planul de învățământ al masteratului Managementul Operațional la Frontiera Externă
Schengen este compus atât din discipline dedicate sectorului operaţional al Poliției de Frontieră, cât
și din discipline ce vizează aprofundarea domeniilor europene de competență specială: Justiției și
Afaceri Interne și Drept European. Cursurile programului de masterat sunt conduse de cadre
didactice universitare și de specialiști recunoscuți în domeniu la nivel național și internațional.
Modalitatea de distribuire a disciplinelor în planul de învățământ vizează o aprofundare a
cunoștințelor deja însușite în ciclul de licență, aliniate Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru
Poliția de Frontieră (în special nivelul 4 și parțial nivelul 5) și Curriculumului Comun pentru
pregătirea de bază a polițiștilor de frontieră, completarea acestora cu noi conținuturi teoretice și
noi competențe specifice aquis-ului Schengen, în conformitate cu nivelele 6 și parțial 5 și 7 ale
Cadrului Sectorial al Calificărilor pentru Poliția de Frontieră, precum și capacitarea studenților
masteranzi de a avea o viziune actuală și fidelă asupra domeniului ordine și siguranță publică la
nivel european.
Programul de studii universitare de masterat dispune de un plan de cercetare științifică
propriu, inclus în planul strategic al Facultății de Poliție de Frontieră, iar finalizarea studiilor se
desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, suplimentul diplomei este redactat bilingv
(română/engleză) în baza modelului elaborat de grupul de experți ai Comisiei Europene,
Consiliului Europei și CEPES/UNESCO, stabilind drepturile conferite de calificare și de titlu,
precum și competențele asigurate de program.
Masteratul respectă toate prevederile Filosofiei educaționale de la Bologna, adaptate
domeniului Educației și instruirii vocaționale conform Declarației de la Copenhaga, dar și în
spiritul Concepției de pregătire și formare a personalului din Ministerul Afacerilor Interne.
Programul de studii universitare de masterat poate fi urmat și de persoane din afara
sistemului de Ordine Publică și Siguranță Națională, fiind accesibil și candidaților din
exterior.
CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE
 30.08-10.09.2021: Perioada de înscriere
 15.09.2021 (15.oo): Afișarea repartizării pe săli, data și ora susținerii concursului de admitere
 17.09.2021 (10.oo): Desfășurarea concursului de admitere
 21.09.2021 (12.oo): Afişarea listei provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generată după
admitere
 21.09.2021 (12.oo) – 22.09.2021 (12.oo): Depunerea contestațiilor
 22.09.2021 (09.oo-14.oo): Soluționarea contestaţiilor
 22.09.2021 (15.oo): Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile bugetate, cu taxă,
respectiv a celor respinși
 27-30.09.2021 (08.oo–15.oo): Depunerea diplomei de licenţă în original/adeverinţei de
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absolvire pentru candidaţii admişi pe locurile bugetate; depunerea cererilor de retragere și
restituirea dosarelor celor declarați respinși sau absenți
TAXE
Valoarea taxelor pentru programele de studii universitare de masterat ale Seriei 2021/2023,
aprobate de Senatul universitar al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, în cuantum de:
 250 lei – taxa de înscriere la concursul de admitere
Va fi plătită ulterior confirmării dosarului de candidat și se va realiza prin transfer bancar (a
se vedea informațiile de pe site https://www.academiadepolitie.ro/financiar.html)
 1.500 lei/semestru – taxa de şcolarizare
DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE
1. Cerere de înscriere - formular tip (se completează la depunerea dosarului);
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 ”conform
cu originalul” de către personalul desemnat şi se va semna de către acesta; în cazul în care
se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă Fotocopie după diploma de licență sau
echivalenta acesteia;
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 și 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. Dovada de plată a taxei de înscriere sau documentele care atestă faptul că beneficiază de
scutire de plata taxei, conform art. 15 din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de masterat în facultăţile
Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” în anul universitar 2021-2022;
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.
Documente suplimentare necesare candidaților pe locurile bugetate (fără taxă):
 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
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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”.
PRECIZĂRI
1. În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia de admitere îşi rezervă dreptul de a modifica
graficul desfăşurării concursului de admitere – anunţând public acest lucru, în timp util;
2. Informaţii suplimentare privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
se pot obţine din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat, ce poate fi consultat pe site-ul instituţiei:
https://www.academiadepolitie.ro/root/regulamente/2021/R-adm-master-2021-aprobat-Senat.pdf
3. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă, din partea candidaţilor, a
precizărilor formulate;

Concursul de admitere va consta în susţinerea unui test-grilă (prezentă fizică sau on-line pe platformă
în funcție de situația epidemiologică) care va cuprinde întrebări din tematica și bibliografia de mai jos

Tematica:
pentru concursul de admitere la programul de masterat - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
 Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană
 Libera circulație a cetățenilor români în străinătate
 Organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
 Regimul juridic al frontierei de stat a României
 Regimul străinilor în România
 Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS
 Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe

Bibliografia selectivă:
pentru concursul de admitere la programul de masterat - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
 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);
 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);
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 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;
 Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea regimului străinilor în România;
 Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate (*actualizată*);
 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*;
 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;
 Ordonanţă de Urgenţă nr. 194 din 12.12.2002 (*actualizată*) privind regimul străinilor în
România;
 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;
 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).
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D. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
”DREPT”
Calendarul desfăşurării concursului de admitere
Perioada de înscriere: 06 -12.09.2021
Afişarea repartizării pe săli, data și ora susţinerii concursului de admitere: 13.09.2021 (ora 15.oo)
Desfășurarea concursului de admitere: 14.09.2021-20.09.2021 (ora 10.oo)
Afişarea listelor provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate dupăadmitere: 21.09.2021 (ora 12.oo)
Depunerea contestațiilor: 21.09.2021 (ora12.oo) – 22.09.2021 (ora12.oo)
Soluționarea contestaţiilor: 22.09.2021 (între 12.oo-15.oo)
Afișarea listei finale a candidaților admiși pe locurile bugetate, cu taxă, respectiv a celor respinși:
22.09.2021 (ora 15.3o)
Depunerea diplomei de licenţă în original/adeverinţei de absolvire pentru candidaţii admişi pe locurile
bugetate; depunerea cererilor de retragere şi restituirea dosarelor celor declaraţi respinși sau absenţi: 2327.09.2021 (între 08.oo - 15.oo)

E. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
DOMENIUL ”DREPT”
50 locuri: 5 bugetate + 45 cu taxă pentru toate masteratele

I. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT ”DREPT ADMINISTRATIV” SERIA 2021-2023

Concursul de admitere va consta într-un interviu care va cuprinde întrebări din tematica și
bibliografia de mai jos
Tematica:
1. Norma juridică.
2. Actul juridic.
3. Controlul constituţionalităţii legilor.
4. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români.
5. Funcţiile Parlamentului României.
6. Rolul şi atribuţiile Preşedintelui României.
7. Şcoala reptului natural.
8. Şcoala istorică a dreptului.
9 Noţiunea, trăsăturile şi regimul juridic al actelor administrative.
10 Noţiunea şi trăsăturile contractului administrativ.
11 Funcţia şi funcţionarul public.
12 Noţiunea, raţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ.
13 Decizia administrativă.
14. Izvoarele dreptului
15. Raportul dintre dreptul Uniunii Europene şi dreptul naţional.
Bibliografie selectivă:
13

1. Mihai Bădescu, „Teoria generală a dreptului”, Ed. Hamangiu,, 2020;
2.Gabriel Moinescu, Teeoria Generală a Dreptului, Ed. Sitech, Craiova, 2016;
3 Mihai Bădescu, Cătălin Andruş, Năstase Cătălina, „Drept constituţional şi instituţii politice”,
Ediţia a-II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti 2014;
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. Ion Alexandru şi colaboratorii , Ed. Hamangiu, Bucuresti,2008;
8.Dana Apostol Tofan, „Drept administrative, C. H. Beck, Bucureşti, 2020;
9.Ioan Alexandru, „Drept administrativ comparat”, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2003.
10.Codul Administrativ cu modificările aduse prin O.U.G. nr.164 din 2020 (M.Of. nr.898 din 2.10.2020).
II. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT „RELAȚII
INTERNAȚIONALE ÎN DREPTUL CONTEMPORAN” SERIA 2021 - 2023

ȘI

ORGANIZAȚII

Concursul de admitere va consta într-un interviu care va cuprinde întrebări din tematica și
bibliografia de mai jos
Tematică:
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. UniuneaEuropeană
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B. Țonea Drept Constituțional și instituții politice, Ed. Sitech Craiova 2014
A. Năstase, Drept Internaţional Contemporan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
S. Scăunaş, Drept International Public, Ed C.H. Beck, Bucureşti, 2007
N Purdă, N Diaconu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2007
I Dragoman, C. Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura INTERGRAG, 2004,
D. Mazilu, Dreptul International Public, Ediţia a II a, vol II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2005
I. Diaconu, Tratat de Drept Internaţional Public, Vol II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2005
A. Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002
A.P. Mătăsaru, Tratat de Drept International Public, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002
C. Andronovici, Drept Internaţional Public, Ed. Graphix, Iaşi, 1999
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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.
III. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT „ŞTIINŢE PENALE” SERIA 2021-2023
Concursul de admitere va consta în susţinerea unui test-grilă care va cuprinde întrebări din tematica și
bibliografia de mai jos

Tematica:
1. Conţinutul infracţiunii
2. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare
3. Participaţia penală
4. Răspunderea penală a persoanei juridice
5. Cauzele justificative
6. Cauzele de neimputabilitate
7. Cauzele care înlătură sau modifică răspunderea penală, executarea pedepsei sau consecinţele
condamnării
8. Infracţiunile contra persoanei
9. Infracţiunile contra patrimoniului
10. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
11. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
12. Infracţiuni de fals
13. Participanţii în procesul penal (organele judiciare şi competenţa acestora; subiecţii procesuali
principali şi drepturile acestora; părţile şi drepturile acestora; avocatul – asistenţa juridică
şi reprezentarea)
14. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
15. Urmărirea penală
16. Căile extraordinare de atac şi dispoziţiile privind asigurarea unei practici judiciare unitare
Bibliografie selectivă:
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
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 IV-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2019
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 3-a, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2016
6. V. Dongoroz, Tratat de drept penal, reeditarea ediţiei din 1939, Editura Tempus, Bucureşti, 2000
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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
înscrierii la concursul de admitere.
IV. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT” MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN
SISTEMUL AUTORITĂȚILOR DE ORDINE PUBLICĂ” SERIA 2021-2023
Concursul de admitere va consta în susţinerea unui test-grilă care va cuprinde întrebări din tematica și
bibliografia de mai jos
Tematică:
1. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ
- Încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului individual de muncă;
2. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
- Încheierea, executarea și încetarea contractului colectiv de muncă
3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DREPTUL MUNCII
- Răspunderea disciplinară;
- Răspunderea patrimonială;
4. JURISDICŢIA MUNCII
- Conflictele individuale de muncă şi litigiile de muncă
- Părţile în conflictele de muncă
- Competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea litigiilor de muncă
5. ANALIZA ȘI PROIECTAREA POSTURILOR
- Descrierea posturilor și specificațiile pesturilor
- Metode și tehnici de analiză a posturilor
- Proiectarea posturilor
6. RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR UMANE
- Factori interni și externi ai recrutării
- Particularitățile procesului de recrutare
- Strategii și politici de recrutare
- Selectia resurselor umane
7 MANAGEMENTUL CARIEREI
- Principalele obiective ale managementului carierei
- Planificarea carierei individuale, organizaționale
8. EVALUAREAPERFORMANȚELOR
- Evaluarea formală și informală a performanțelor
- Metode și tehnici de evaluare a performanțelor
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9. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
- Tipuri de conflict
- Cauzele conflictelor
- Modele de conflict
- Strategii ale managementului conflictului
10. MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU ALE
POLIȚIȘTILOR.
Bibliografie selectivă:
I. Acte normative:
1. Constituţia României;
2. Codul muncii;
3. Codul civil;
4. Codul de procedură civilă;
5. Codul administrativ;
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 polițistului, cu modificările și completările ulterioare
II. Tratate, cursuri, monografii:
1. Aurel Manolescu, Managementul resurselor umane, Ediția a IV-a, Editura Economică, București,
2003;
2. Ștefan Prună, Managementul organizatiei politiei. Teorie. Aplicatii practice. Teste. Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
3. Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, Actualizată, Ediţia
a X-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;
4. Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, Ediția a IV-a, revăzută și
adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2017;
5. Ioan Leş, Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurubă, Daniel Ghită, Cristinel
Murzea, Theodor Bodoasșcă Tratat de drept procesual civil. Volumul I si Volumul II. Editia a II-a.
2020 Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020.
V. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT ”DREPTUL AFACERILOR” SERIA 2021-2023
Concursul de admitere va consta în susţinerea unui examen tip test-grilă care va cuprinde întrebări din
tematica și bibliografia de mai jos
Tematică:
A. Patrimoniul
1. Noțiune și caractere juridice
2. Funcțiile patrimoniului
3. Administrare
B. Dreptul de proprietate privată
1. Noţiune şi caractere juridice
2. Conţinut
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 ş
specifice ale contractelor sinalagmatice. Răspunderea contractuală
3. Executarea obligaţiilor
4. Transmiterea, transformarea şi stingerea obligaţiilor
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D.Contracte civile
1. Contractul de vânzare
2. Contractul de locaţiune
3. Contractul de mandat
E. Societăţi comerciale
1. Constituirea societăţilor comerciale
2. Funcţionarea societăţilor comerciale
Bibliografie selectivă:
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, republicată în M.Of.nr.955/28.11.2006, cu
modificările ulterioare;
3.
Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului, republicată în M. Of. nr.49/04.02.1998, cu
modificările şi completările ulterioare,;
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, publicată în
M.Of.nr.328/25.04.2008, cu modificările ulterioare.
B. Tratate. Cursuri. Monografii
1. Şt. Mihăilă, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014;
2. St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediția a 6-a, Editura Universul Juridic,
București, 2019;
3. C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2017;
4. V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2017
5. M. Ioan, I. Iorga, A.-M.-A. Băbeanu-Măcărescu Drept civil. Drepturile reale principale, Editura
Universitară, Bucureşti, 2019;
6. Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe
articole. Art.1-2664, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, sau ediţia a II-a, 2014;
7. L. Pop, I.F.P. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, 2015;
8. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2011;
9. D. C. Florescu, Contracte civile în noul Cod civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
10. L. Stănciulescu, Dreptul contractelor civile. Doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2017
11. Fl. Moţiu, Contracte speciale, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015 ;
12. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ediţia a V-a actualizată,
vol. I, Vânzarea. Schimbul, actualizat de R. Popescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017.
VI. PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT ”CERCETĂRI CRIMINALISTICE APLICATE”
Concursul de admitere va consta într-un interviu care va cuprinde întrebări din tematica și

bibliografia de mai jos
Tematica:
1. Metode şi tehnici actuale de identificare criminalistică;
2. Evoluţii în procedeele tactice folosite în investigaţiile penale;
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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;
Bibliografie selectivă:
În vederea pregătirii pentru examen, 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.
Cu titlu orientativ, recomandăm:
Legislație:

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 fața 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. Emilian 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 și 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;
11. M. Ruiu,Metodologie criminalistică, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
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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.
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