MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”

REGULAMENT1
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă
în Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”,
sesiunea iunie-august 2021, respectiv februarie- martie 2022

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licență/diplomă în Academi de
Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”- în anul 2021, este întocmit în baza legislaţiei în vigoare incidente
domeniului şi a experienţei sesiunilor de admitere anterioare. În măsura în care, până la desfăşurarea
licenței, sunt adoptate noi dispoziţii/măsuri legale specifice, acestea vor fi publicate pe pagina de
internet a instituţiei, respectiv www.academiadepolitie.ro
1

Capitolul I
ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ

Art. 1
În Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare
Academia, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de
Jandarmi, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative şi Facultatea de
Arhivistică organizează EXAMEN DE LICENŢĂ, iar Facultatea de Pompieri
EXAMEN DE DIPLOMĂ.
Art. 2
Examenul de licenţă/diplomă este organizat şi se desfăşoară potrivit
prezentului Regulament, aprobat de Senatul Universitar, elaborat în conformitate
cu prevederile următoarelor acte normative:
– Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările
şi completările ulterioare;
– 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.
– H.G. nr. 294/21.03.2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de
Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, din cadrul M.A.I., cu modificările şi
completările ulterioare;
– Ordinul M.E.N.C.S. nr 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 3
(1) Examenul de licenţă/diplomă are ca scop verificarea cunoştinţelor
fundamentale şi de specialitate, precum şi a competenţelor profesionale ale
absolvenţilor.
(2) Examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară, de regulă, în două sesiuni:
de vară (iunie-august 2021) şi de iarnă (februarie-martie 2022).
(3) Calendarul examenului se stabileşte de Consiliul facultăţii, se avizează
de către Consiliul de Administraţie şi se aprobă de către Senatul Universitar.
Art. 4
La examenul de licenţă/diplomă se pot prezenta numai absolvenţii din
promoţia 2021 ai facultăţii care organizează examenul, precum şi absolvenți din
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promoţiile anterioare, care au realizat toate activităţile obligatorii şi au promovat
examenele cuprinse în planurile de învăţământ.
Art. 5
(1) Pentru absolvenţii Programului de ”Administraţie Publică” se aplică
prevederile cuprinse în regulamentele specifice universităților la care vor se vor
înscrie pentru a susține dexamenul de licență, după promovarea examenului de
competenţă lingvistică.
(2) Departamentul de Limbi Străine din Academie este responsabil cu
organizarea examenului de competență lingvistică.
(3) Aprecierea se face cu calificativul „admis” sau „respins”.
(4) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative eliberează
absolvenţilor declaraţi „admis” înscrisul doveditor al promovării examenului de
competență lingvistică.
Art. 6
(1) Înscrierea la examenul de licenţă/diplomă se face pe baza cererilor
absolvenţilor (potrivit modelului de cerere prevăzut în Anexele nr. 1-.4)
depuse la secretariatul facultăţii și, respectiv la secretariatul la C.I.F.R.I.D.
pentru forma de învățământ cu frecvență redusă și forma de învățământ
la distanță, împreună cu un exemplar tipărit al proiectului de diplomă, acolo
unde este cazul, cu cel puţin 10 zile înaintea datei la care este programată
începerea sesiunii de examen. De asemenea studenții de la IFR și ID atașează
la cererea de înscriere, în copie: CI, certificat de naștere, certificate de
căsatorie”.
(2) Pentru absolvenţii proprii, din promoţiile anterioare, înscrierea la
examenul de licenţă/diplomă se face pe baza dosarului de înscriere care
trebuie să cuprindă:
- cerere tip de înscriere;
- diplomă de bacalaureat (copie);
- foaie matricolă (copie);
- acolo unde este cazul, proiect de diplomă, cu referatul conducătorului ştiinţific;
- înscrisul doveditor al promovării examenului de competență lingvistică;
- certificat de naştere şi, după caz, căsătorie (copie);
- 2 fotografii ¾ cm. color;
- dovada achitării taxei pentru susținerea examenului de licență;
- dosar plic.
(3) Documentele solicitate în copie se prezintă în original de către
absolvent pentru realizarea copiilor de către persoanele responsabile de înscriere
în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către acestea și de către
absolvent. Originalul documentelor prezentate se restituie absoventului după
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realizarea copiilor. Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată,
situație în care nu se mai realizează copii de către persoanele responsabile.
(4) Absolvenţii promoţiilor 1994 şi 1995 care au finalizat studiile conform
art. 2 din H.C.M. nr. 2740/1968 şi au primit diplomă de absolvire, vor depune, la
înscriere această diplomă.
(4) La Facultatea de Pompieri, Secretariatul facultăţii centralizează
proiectele de diplomă, după care le pun la dispoziţia comisiilor pentru
prezentarea şi susţinerea proiectelor de diplomă.
(5) La Facultatea de Pompieri, după verificarea documentelor de înscriere,
secretariatul facultăţii întocmeşte ,,Lista cu absolvenţii care vor susţine
examenul de licenţă /diplomă”, pe care o prezintă Decanului pentru aprobare şi
o afişează la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei
(www.academiadepolitie.ro), în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
(UE) 2016/679 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.
Art. 7
Pentru absolvenţii de la specializarea Drept (forma de învățământ cu
frecvență și forma de învățământ la distanță), din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Juridice şi Administrative, examenul de licenţă constă într-o singură probă
(lucrare scrisă) şi anume la disciplinele: Instituţii de drept civil şi procesual civil
şi Instituţii de drept penal şi procesual penal – scris, lucrare de tip grilă,
conţinând 90 de întrebări, după cum urmează:
- 11 întrebări din disciplinele: Teoria generală și Persoanele;
- 12 întrebări din disciplinele: Drepturile reale și Teoria obligatiilor;
- 11 întrebări din disciplina: Contracte speciale și Succesiunile;
- 11 întrebări din disciplina Drept procesual civil;
- 15 de întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
- 15 de întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
- 15 de întrebări din disciplina Drept procesual penal;
Nota se calculează după formula:
 nota = punctaj obţinut x 0.1 + 1
Proba se desfăşoară pe durata a 4 ore.
Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a
subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi
bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o
singură variantă va fi corectă.
Nota finală se va calcula fără rotunjire.
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Având în vedere că Academie nu este autorizată instituțional pentru a
organiza examen de licență la specializarea Administrație Publică, pentru
absolvenții acestei specializări se vor aplica prevederile cuprinse în
regulamentele universităților la care aceștia se vor înscrie, ulterior promovării
examenului de competență lingvistică, pentru a susține examenul de licență.
Art. 8
Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din
cadrul Facultăţii de Poliţie, examenul de licenţă constă într-o singură probă
(lucrare scrisă), respectiv: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate, care constă în rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de
întrebări, astfel:
A. Poliţie (Investigații criminale, Investigarea criminalității economice,
Ordine publică, Poliție rutieră, Analiza informațiilor, Operațiuni speciale,
Învățământ cu frecvență redusă):
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 20 întrebări din disciplina Tactică poliţienească;
* 20 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative;
* 10 întrebări din disciplina Cooperare polițienească internațională;
* 10 întrebări din disciplina Tactică criminalistică;
* 10 întrebări din disciplina Metodologie criminalistică.
B. Penitenciare:
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 15 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară I;
* 20 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară II;
* 10 întrebări din disciplina Teorie şi tactică penitenciară III;
* 5 întrebări din disciplina Administrație penitenciară;
* 10 întrebări din disciplina Tactică criminalistică;
* 10 întrebări din disciplina Metodologie criminalistică”.
C. Contrainformații:
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 20 întrebări din disciplina Tactică poliţienească;
* 20 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative;
* 10 întrebări din disciplina Cooperare polițienească internațională;
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* 20 întrebări din disciplina Protecția informațiilor clasificate și a datelor
cu caracter personal.
D. Criminalistică:
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 20 întrebări din disciplina Tactică poliţienească;
* 20 întrebări din disciplina Metode şi tehnici operative;
* 10 întrebări din disciplina Cooperare polițienească internațională;
* 20 întrebări din disciplina Tactică criminalistică.
Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a
subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi
bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de Poliţie.
Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o
singură variantă va fi corectă.
Nota se calculează astfel:
– se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect;
– se acordă 1,00 puncte din oficiu;
– nota finală: 0,10 puncte x N + 1,00 puncte din oficiu (N = numărul de
întrebări la care s-a răspuns corect).
Nota finală se va calcula cu două zecimale.
Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore.
Art. 9
Pentru absolvenţii Facultăţii de Poliţie de Frontieră de la specializarea
Ordine şi Siguranţă Publică (Poliție de Frontieră, Imigrări și Pașapoarte),
examenul de licenţă constă într-o singură probă (lucrare scrisă), respectiv:
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care constă în
rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:
I. Poliție de frontieră
* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la
frontieră
* 15 întrebări din disciplina Tactica poliţiei de frontieră – controlul la
frontieră
* 15 întrebări din disciplina Investigarea Criminalităţii Transfrontaliere
* 15 întrebări din disciplina Managementul Integrat al Frontierelor
* 10 întrebări din disciplina Legislaţie Schengen
* 20 întrebări din disciplina Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
II.
Imigrări
* 15 întrebări din disciplina Legislație și proceduri privind azilul și
integrarea.
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* 15 întrebări din disciplina Procedura și utilizarea sistemului Eurodac
* 15 întrebări din disciplina Asistența și integrarea străinilor
* 15 întrebări din disciplina Combaterea șederii ilegale și a muncii
nedeclarate
* 10 întrebări din disciplina Legislație Schengen
* 20 întrebări din disciplina Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
III. Pașapoarte
* 15 întrebări din disciplina Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor
români (I)
* 15 întrebări din disciplina Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor
români (II)
* 15 întrebări din disciplina Evidența pașapoartelor simple
* 15 întrebări din disciplina Personalizarea documentelor de călătorie
* 10 întrebări din disciplina Legislaţie Schengen
* 20 întrebări din disciplina Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
Întrebările sunt selectate de către Comisia de elaborare a subiectelor
pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi bibliografia
stabilite de Consiliul Facultăţii Poliţie de Frontieră.
Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o
singură variantă va fi corectă.
Nota se calculează astfel:
o se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect;
o se acordă 1,00 puncte din oficiu;
o nota finală: 0,10 puncte x N + 1,00 puncte din oficiu (N = numărul de
întrebări la care s-a răspuns corect).
Nota finală se va calcula cu două zecimale.
Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore.
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Art. 10
Pentru absolvenţii de la specializarea Ordine şi Siguranţă Publică, din
cadrul Facultăţii de Jandarmi, examenul de licenţă constă într-o singură probă
(lucrare scrisă), astfel:
Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, care
constă în rezolvarea unui chestionar tip „test grilă”, cu 90 de întrebări, astfel:
* 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală;
* 7 întrebări din disciplina Drept penal. Partea specială;
* 7 întrebări din disciplina Drept procesual penal;
* 10 întrebări din disciplina Instrucţia tragerii;
* 10 întrebări din disciplina Pregătire militară generală;
* 10 întrebări din disciplina Operații multinaționale”;
* 10 întrebări din disciplina Management organizaţional;
* 30 întrebări din disciplina de specialitate, respectiv: Tactica
jandarmeriei.
Întrebările sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a
subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi
bibliografia stabilite de Consiliul Facultăţii de Jandarmi.
Fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns, dintre care numai o
singură variantă va fi corectă.
Nota se calculează astfel:
– se acordă 0,10 puncte pentru fiecare întrebare la care s-a răspuns corect;
– se acordă 1,00 punct din oficiu;
– nota finală: 0,10 puncte x N + 1,00 punct din oficiu
(N = numărul de întrebări la care s-a răspuns corect).
Nota finală se va calcula cu două zecimale.
Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore.
Art. 11
(1) Comisia centrală de organizare și coordonare a examenului de
licență/diplomă la nivelul Academiei decide, în condițiile unității tematice și de
conținut al disciplinei, ca întrebările formulate de cadrele didactice ale Facultății
de Științe Juridice și Administrative la disciplinele fundamentale să fie identice
pentru toți absolvenții de la specializarea Ordine și Siguranță Publică din cadrul
Facultății de Poliție, al Facultății de Poliție de Frontieră și al Facultății de
Jandarmi, în situația în care proba Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de
specialitate se va desfășura la aceeași dată și în același interval orar pentru cele
trei facultăți sus-menționate.
(2) În acest sens, vor fi elaborate întrebările aferente disciplinelor
menționate (2 variante propuse) în cadrul uneia dintre Facultățile menționate,
întrebări care vor fi preluate la celelalte două Facultăți prin grija secretarului
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Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de
specialitate și a celorlalte persoane implicate, cu asigurarea strictă a
confidențialității întrebărilor.
Art. 12
Studenții de la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) vor
susține examenul de licență după cum urmează:
a. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine și Siguranță
Publică (Poliție – Învățământ cu Frecvență Redusă) vor susține examenul în
conformitate cu prevederile art.8.
b. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă
Publică (Poliție de Frontieră - IFR) vor susține examenul în conformitate cu
prevederile art. 9;
c. studenții înscriși pe locurile pentru specializarea Ordine şi Siguranţă
Publică (Jandarmi - IFR) vor susține examenul în conformitate cu prevederile
art. 10.
Art. 13
(1) Pentru absolvenţii de la specializarea Instalaţii pentru construcţii
- pompieri din cadrul Facultăţii de Pompieri, examenul de diplomă constă în
două probe, astfel:
a) Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor:
o Discipline fundamentale: Bazele hidraulicii; Bazele Termotehnicii; Bazele
electrotehnicii – test grilă;
o Discipline de specialitate: Inginerie sanitară sau Instalaţii de ventilare şi
climatizare; Sisteme și echipamente tehnice sau Instalaţii de încălzire;
Instalaţii electrice sau Maşini electrice – test grilă;
o Discipline din domeniul Ingineriei securităţii la incendiu: Prevenirea
incendiilor; Comportare și protecția la foc a construcţiilor și instalațiilor;
Teoria arderii, procedee şi substanţe de stingere; Instalaţii de detecţie,
semnalizare şi stingere a incendiilor – test grilă;
o Studenţii din anul IV vor opta, pe bază de raport scris, pentru o disciplină din
cele fundamentale și o disciplină din cele de specialitate. Disciplinele din
domeniul Ingineriei securității la incendiu sunt obligatorii.
o Proba se desfăşoară pe durata a 3 ore.
b) Proba 2 - Prezentarea şi susţinerea lucrării de diplomă.
o Pentru elaborarea şi prezentarea lucrării de diplomă studenţii vor avea în
vedere Ghidul metodologic privind elaborarea şi prezentarea Lucrării de
diplomă întocmit în acest scop şi aprobat de Consiliul facultăţii.
o Timpul alocat prezentării şi susţinerii lucrării de diplomă este de 15 minute
pentru fiecare student.
(2) Pentru proba 1, evaluarea cunoştinţelor constă în:
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 rezolvarea unui chestionar tip „test grilă” cu 9 întrebări dintr-o
disciplină fundamentală pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale, din care
va rezulta punctajul NFd;
 rezolvarea unui chestionar tip „test grilă” cu 9 întrebări dintr-o
disciplină de specialitate din care va rezulta punctajul NSp;
– rezolvarea unui chestionar, tip test grilă, cu 9 întrebări din disciplinele
cuprinse în domeniul ingineriei securităţii la incendiu, din care va rezulta
punctajul NISI, după cum urmează:
 3 întrebări din Prevenirea incendiilor;
 2 întrebări Comportarea la foc a construcţiilor şi instalaţiilor;
 2 întrebări Teoria arderii, procedee şi substanţe de stingere;
 2 întrebări Instalaţii de detecţie, semnalizare şi stingere a
incendiilor.
(3) Fiecare întrebare corectă din testul grilă va fi notată cu un punct. Vor
fi redactate două variante de subiecte pentru fiecare disciplină. Fiecare subiect,
din testele grilă, va avea trei variante de răspunsuri din care unul corect.
(4) Subiectele vor fi formulate numai din tematica disciplinei de examen.
(5) Nota finală a probei scrise se calculează după formula:
N  NSp  NISI
Nota= Fd
 1(punctul care se acordă din oficiu)
3
Nota finală se va calcula cu două zecimale fără rotunjire.
(6) Opţiunea pentru alegerea disciplinelor fundamentale şi de specialitate
va fi la alegerea candidaţilor, pe bază de raport scris, depus la secretariatul
facultăţii.”
Art. 14
Pentru absolvenţii de la specializarea Arhivistică, din cadrul Facultăţii
de Arhivistică examenul de licenţă constă într-o singură probă, astfel:
- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (examen scris)
din următoarele discipline:
o Istoria românilor – subiecte narative;
o Arhivistică – subiecte narative.
Subiectele sunt stabilite/selectate de către Comisia de elaborare a
subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate din tematica şi
bibliografia pentru examenul de finalizare a studiilor. Ponderea dintre subiectele
de istorie şi cele de arhivistică va fi egală, respectiv câte 4,5 puncte, 1 punct
acordându-se din oficiu.
o Proba se desfăşoară pe durata a 4 ore.
Art. 15
Nu este recunoscută o probă susţinută şi promovată într-o sesiune
anterioară organizată de către facultate.
Page 10 of 164

Art. 16
(1) Tematica şi bibliografia se aduc la cunoştinţă celor interesaţi, prin
afişare la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei
(www.academiadepolitie.ro), conform anexelor din prezentul Regulament.
(2) Nu vor fi afişate la avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei
(www.academiadepolitie.ro) disciplinele de specialitate care conţin informaţii
clasificate, tematica şi bibliografia aferente acestora urmând să fie aduse la
cunoştinţa celor interesaţi de către departamentele de specialitate, prin titularii
disciplinelor, pe bază de semnătură.
Art. 17
Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă se
constituie următoarele comisii:
a) Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de
licenţă/diplomă la nivelul Academiei;
b) Comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul
facultăţii;
c) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de
specialitate;
d) Comisii de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă;
e) Comisii pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor
de diplomă;
f) Comisii pentru analiza şi soluţionarea contestaţiilor.
Art. 18
(1) Componența comisiilor enumerate la art.17 din prezentul Regulament
inclusiv supleanții, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe
durata examenelor de finalizare a studiilor și se stabilesc prin Dispoziţie Zilnică
a Rectorului, la propunerea Consiliului Facultăţii, cu aprobarea Consiliului de
administrație.
(2) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi
disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor se publică pe pagina
web a Academiei (www.academiadepolitie.ro)
(3) Preşedintele comisiei 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).
(3) Secretarul comisiei poate fi asistent universitar sau instructor de
predare.
(4) Unul dintre supleanți trebuie să îndeplinească toate condițiile necesare
calității de președinte al respectivei comisii.
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(5) Membrii comisiilor enumerate la art.17 din prezentul Regulament nu
pot fi, între ei sau în raport cu cei examinaţi soţi, rude şi afini până la gradul al
III-lea inclusiv, conform legii. Personalul desemnat pentru a face parte din
comisiile enumerate la art.17 din prezentul Regulament va semna declarații pe
propria răspundere că nu se află în vreuna din situațiile descrise la acest alineat.
(6) Toți participanții la organizarea şi desfăşurarea examenului de
licenţă/diplomă au obligația de a păstra deplina confidențialitate în legătura cu
informațiile la care au acces pe durata desfășurării activitățiilor specifice.
Art. 19
Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de
licenţă/diplomă la nivelul Academiei este formată din:
- preşedinte;
- vicepreşedinte;
- trei membri;
- un secretar;
- cel puțin un membru supleant, după caz.
Art. 20
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.
Art. 21
(1) 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.
(2) Atribuţiile Secretariatului tehnic la nivel de facultate sunt următoarele:
- stabileşte capacitatea sălilor de examen şi repartiţia studenţilor pe săli;
- multiplică, ştampilează, înseriază chestionarele (imprimatele) de
răspuns;
-stabileşte repartizarea chestionarelor (imprimatelor) pe săli în funcţie de
specialitate/armă;
- asigură transportul în condițiile de securitate și cu obligativitatea
respectării deplinei confidențialități a subiectelor în vederea multiplicării, în
dimineața susținerii probei, la Compartimentul multiplicare din cadrul
Secretariatului Academiei de Poliție;
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- distribuie pe bază de proces-verbal mapele cu subiectele responsabililor
de sală, la locul de multiplicare a subiectelor, cu maxim 30 de minute înainte de
ora începerii examenului;
- editează lista cu rezultatele obţinute de absolvenţi;
- execută alte sarcini tehnico-administrative și de asigurare logistică
stabilite prin Planul de măsuri aprobat de către Decanul facultății.
Art. 22
(1) La Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea
DREPT, Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și
de specialitate va fi formată din:
- preşedinte;
- membri - cel puţin două cadre didactice din departamentele de profil
juridic (”Drept penal”, ”Drept privat”);
- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;
- un secretar - din departamentele de profil juridic (”Drept penal”, ”Drept
privat”).
(2) Comisiile de verificare şi notare a testelor grilă sunt formate din
cadrele didactice responsabili de săli şi supraveghetori, prin tragere la sorţi
dintre cele propuse de Consiliul facultăţii şi numite prin Dispoziţie Zilnică.
(3) Cadrele didactice care stabilesc subiectele nu pot face parte şi din
comisia de verificare şi notare a lucrărilor scrise.
Art. 23
(1) La Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi
Facultatea de Jandarmi – specializarea O.S.P., se constituie câte o Comisie de
elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate care
va fi formată din:
- preşedinte;
- membri - cel puţin două cadre didactice din cadrul Departamentului de
Drept Penal al Facultății de Științe Juridice și Administrative ;
- membri – cadre didactice/instructori de predare din departamentele de
specialitate;
- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;
- un secretar - din departamentele de specialitate.
(2) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele
fundamentale și de specialitate au obligația de a păstra deplina confidențialitate
în legătură cu informațiile la care au acces pe durata desfășurării activităților
specifice elaborării subiectelor. În încăperea în care se întocmesc subiectele,
membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și
de specialitate au posibilitatea de a consulta în format tipărit și electronic
tematica și bibliografia aprobate de Consiliul Facultății pentru disciplinele de
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examen. Tematica și bibliografia în format electronic vor fi puse la dispoziția
Biroului informatică și comunicații de către Secretarul Comisiei de elaborare a
subiectelor, înainte de data stabilită pentru începerea activității de elaborare a
subiectelor, pentru a fi verificate și implementate de către personalul Biroului
informatică și comunicații pe stațiile individuale de lucru.
(3) În încăperea în care se elaborează subiectele, membrilor comisie de
stabilire a subiectelor le este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat,
înregistrat audio-video (telefon, tabletă, smart-watch, memory-stick etc) precum
și cu orice alte materiale care ar putea servi la copierea, distribuirea sau
transmiterea subiectelor.
(4) Subiectele/întrebările vor fi elaborate cu maxim 48 de ore înainte de
începerea probei de Evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de
către Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de
specialitate într-o încăpere supravegheată audio-video stabilită la nivelul fiecărei
facultăți.
(5) În încăperea în care se elaborează subiectele, este interzis accesul
persoanelor străine care nu sunt implicate în activitatea de elaborare a
subiectelor.
(6) Comisiile de verificare şi notare a lucrărilor scrise/testelor grilă sunt
formate din cadrele didactice/instructorii didactici auxiliari responsabili de săli şi
supraveghetori, prin tragere la sorţi dintre cele propuse de Consiliul facultăţii şi
numite prin Dispoziţie Zilnică.
Art. 24
(1) La Facultatea de Arhivistică, Comisia de elaborare a subiectelor
pentru disciplinele fundamentale și de specialitate va fi formată din:
- preşedinte;
- membri – ce puțin două cadre didactice;
- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;
- secretar – un cadru didactic cu o altă specializare decât tematica stabilită
pentru examenul de licenţă.
(2) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale
și de specialitate prevăzută la alin. (1) efectuează verificarea şi notarea
lucrărilor.
Art. 25
(1) La Facultatea de Pompieri, pentru Proba 1, Comisia de elaborare a
subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate vor fi formate
din:
- preşedinte;
- un membru – cadru didactic;
- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;
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- secretar.
(2) Comisiile de verificare şi notare a testelor grilă, precum şi a lucrărilor
scrise sunt formate din cadrele didactice responsabili de săli şi supraveghetori,
prin tragere la sorţi dintre cadrele numite prin Dispoziţie Zilnică la propunerea
Consiliului facultăţii.
Art. 26
La Facultatea de Pompieri, Comisia pentru prezentarea şi susţinerea
proiectului de diplomă (Proba 2) va fi formată din:
- preşedinte;
- membri – cel puțin 4 cadre didactice;
- un membru supleant, după caz, la aprecierea Consiliului Facultății;
- secretar.
Art. 27
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.
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Capitolul II
DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ
Secţiunea a I-a
PROBA 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Art. 28
(1) Proba 1 se desfăşoară sub formă de evaluări scrise şi precede
susţinerea proiectului de diplomă în Facultăţii de Pompieri.
(2) La Facultatea de Pompieri, absolventul care nu promovează Proba 1
nu participă la susţinerea proiectului de diplomă, fiind eliminat din examen.
A. Stabilirea personalului de supraveghere şi de asigurare materială
a desfăşurării examenelor
Art. 29
(1)
Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face prin
grija secretariatelor tehnice ale facultăţilor.
(2)
Repartizarea pe săli a absolvenților se stabilește la propunerea
Comisiei de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii, de
către Comisia centrală de organizare şi coordonare a examenului de
licenţă/diplomă la nivelul Academiei, astfel încât să se asigure o repartizare
adecvată pe săli, adică cel puțin un loc liber între 2 (doi) absolvenți.
(3) Pentru fiecare sală se numeşte un responsabil de sală şi un număr
suficient de supraveghetori, dar nu mai puţin de 2 persoane.
(4) Înainte de susţinerea primei probe, secretariatul tehnic al facultăţii va
afişa tabelele cu repartizarea absolvenţilor pe serii şi săli.
(5) Responsabilii de săli primesc de la secretariatele tehnice ale
facultăţilor, pe bază de proces - verbal, următoarele documente:
- cataloagele de prezenţă şi de predare a lucrărilor, în care sunt menţionaţi
absolvenţii care au dreptul să se prezinte la examen în sălile respective;
- colile-tip de examen;
- colile ştampilate pentru ciorne;
- instructajul/instrucțiunile pentru responsabilul de sală/corector
2/supraveghetor;
- procesul – verbal de predare - primire a imprimatelor de răspuns valide
şi a borderourilor de examen;
- procesul - verbal de constatare a fraudei.
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B. Stabilirea întrebărilor/subiectelor şi, după caz, elaborarea
grilelor de răspuns şi de corectare
Art. 30
(1) Subiectele/întrebările formulate în strictă concordanţă cu tematica
aprobată, asigură cuprinderea echilibrată a acestei tematici, posibilitatea de a
putea fi rezolvate în limita de timp preconizată şi trebuie să permită aprecierea
răspunsurilor pe baza unui barem exact.
(2) Pentru disciplinele la care proba se va administra sub formă de „test
grilă”, la stabilirea subiectelor pentru examenul de licenţă/diplomă pe
specializări se vor lua măsurile necesare pentru realizarea întrebărilor, într-un
număr care să acopere întreaga tematică pentru fiecare specializare.
(3) Se va evita repetarea subiectelor de la examenul de licență precedent
desfășurat în cadrul facultăilor Academiei de Poliție ”Al.I.Cuza”.
(4) Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și
de specialitate propune 2 (două) variante cu întrebări, pentru fiecare disciplină în
parte.
(5) Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele
fundamentale și de specialitate vor elabora subiectele pe stații de lucru
individuale fără conexiune la internet folosind conturi individuale de utilizator și
parole de acces, suportul tehnic fiind asigurat de către Biroul Comunicații și
Informatică. După elaborarea subiectelor la fiecare disciplină în parte, acestea
vor fi printate (la imprimanta aflată în încăperea supravegheată audio-video) și
semnate de către membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru
disciplinele fundamentale și de specialitate, fiind introduse în plicuri sigilate,
care vor fi păstrate în încăperea supravegheată audio-video, urmând a fi
introduse în dulapuri încuiate și sigilate.
(6) Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele
fundamentale și de specialitate, sub coordonarea Președintelui Comisiei de
stabilire a subiectelor, va proceda la definitivarea subiectelor (chestionarele cu
întrebări, prin integrarea tuturor întrebărilor elaborate de către membrii Comisiei
de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate în
cuprinsul Chestionarului tip test grilă. Președintele și secretarul Comisiei de
elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate au
acces, cu obligativitatea respectării deplinei confidențialități, la toate subiectele
stabilite/selectate de către membrii Comisiei în vederea definitării subiectelor și
întocmirii Chestionarului tip test grilă. După definitivarea subiectelor, secretarul
Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de
specialitate întocmește procesul verbal care va fi semnat de membrii Comisiei
de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate.
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(7) Variantele de subiecte ( chestionarele cu întrebări) se introduc după
definitivare de către Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru
disciplinele fundamentale și de specialitate, în plicuri sigilate (în format scris pe
hârtie și pe suport magnetic) și se înaintează cu maxim 12 ore înaintea susținerii
probei scrise Comisiei de organizare a examenului de licență/ diplomă la nivelul
facultății. Acest lucru va fi consemnat într-un proces-verbal întocmit de
Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale
și de specialitate și semnat de Președintele Comisiei de elaborare a subiectelor
pentru disciplinele fundamentale și de specialitate și Comisia de organizare a
examenului de licență/diplomă la nivelul facultății. Dupa predarea subiectelor
către Comisia de organizare a examenului de licență/diplomă la nivelul
facultății, acestea vor rămâne în aceeași încăpere supravegheată audio-video,
prevăzută cu încuietoare și sigilată.
(8) Comisia de organizare a examenului de licență/ diplomă la nivelul
facultății va proceda 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. Dupa
extragere, secretarul Comisiei de organizare a examenului de licență/ diplomă la
nivelul facultății întocmește un proces-verbal în care consemnează varianta care
a fost aleasă în acest mod. Procesul-verbal va fi semnat de către toate persoanele
prezente la extragere.
(9) Președintele Comisiei de organizare a examenului de licență/diploma
la nivelul facultății înmânează varianta extrasă pe bază de proces-verbal
secretariatului tehnic pe facultate în vederea multiplicării subiectelor. După
extragere, subiectele, chestionarele şi grilele de răspuns se multiplică într-un
număr de exemplare corespunzător numărului de absolvenţi, pe specialităţi,
profile şi săli şi se introduc apoi în plicuri (mape) care se sigilează de către
secretariatul tehnic. Pe plicuri vor fi menţionate: numărul sălii, ora la care se
deschide, numărul de exemplare (în cazul în care acestea se distribuie fiecărui
absolvent), disciplinele de examen şi timpul afectat pentru rezolvare.
(10) Elaborarea subiectelor şi a grilei de evaluare, a grilelor de corectare şi
a baremelor de răspuns se realizează într-o încăpere destinată în acest scop,
monitorizată cu tehnică de înregistrar audio-video montată de către Biroul
comunicații și informatică.
(11) Întreg personalul implicat în elaborarea subiectelor de licență are
obligaţia de a respecta regulile de confidenţialitate şi îi este interzis accesul cu
aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audio-video (telefon, tabletă,
smartwatch, memory stick etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea
servi la copierea, distribuirea sau transmiterea subiectelor.
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C. Comunicarea subiectelor şi elaborarea lucrărilor
Art. 31
(1) Accesul absolvenţilor în sala de examen este permis cu cel mult o oră
înainte de începerea acestuia şi se face numai pe baza legitimaţiei de student
şi/sau a actului de identitate.
(2) Accesul absolvenţilor în săli se face sub supravegherea responsabilului
de sală, în ordinea alfabetică prevăzută în tabel.
(3) În cazuri deosebite, preşedintele comisiei de organizare şi coordonare
a examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei poate decide asupra
accesului lor, după verificarea actelor existente la dosarul de absolvent.
(4) Actul de identitate rămâne pe masa de lucru, la vedere, pe toată durata
probei de examen.
(5) Absolvenţii nu au voie să introducă în sălile de examen niciun fel de
materiale (cărţi, caiete, însemnări etc.), care i-ar putea ajuta la rezolvarea
subiectelor, cu excepţia studenţilor Facultăţii de Pompieri, unde pentru
rezolvarea subiectelor de la disciplinele de specialitate sunt admise şi unele
materiale stabilite de comisia de elaborare a subiectelor.
(6) Se interzice intrarea în sala de examen cu aparatură electronică şi
telefoane mobile.
(7) Secretariatele tehnice distribuie responsabililor de săli, înainte de a se
deplasa la sălile de examen, pe bază de proces-verbal, mapa cu următoarele:
- borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților
repartizați în sala respectivă;
- imprimate /chestionare /grile de răspuns ştampilate şi înseriate,
corespunzătoare numărului de absolvenţi din sala de examen, plus o rezervă de
30%;
- borderouri de predare-primire a imprimatelor/chestionarelor/grilelor de
răspuns;
- instructajul pentru responsabilul de sală/corector 2/supraveghetor;
- procesul - verbal de predare - primire a imprimatelor de răspuns valide
şi a borderourilor de corectare;
- procesul - verbal de prezenţă la sală şi de predare - primire a grilelor de
răspuns anulate sau nefolosite;
- procesul - verbal de fraudă;
Art. 32
După realizarea accesului absolvenţilor în sala de examen, responsabilul
de sală desfăşoară următoarele activităţi:
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- stabileşte sarcinile ce le revin supraveghetorilor;
- face prezenţa absolvenţilor, consemnează prezenţa sau absenţa acestora;
- înmânează fiecărui absolvent câte un imprimat/chestionar /grilă de
răspuns (după caz şi hârtie pentru ciorne);
- precizează absolvenţilor să înscrie cu majuscule, numele, prenumele,
grupa, specializarea, profilul şi eventual alte date cu privire la completarea
imprimatului / chestionarului / grilei de răspuns;
- precizează absolvenţilor condiţiile de desfăşurare a probei şi de predare
a lucrărilor;
- atrage atenţia absolvenţilor că frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea
din examen;
- atrage atenţia absolvenţilor care renunţă să mai continue examenul că au
obligaţia să predea materialele primite la sala de examen şi să semneze în
borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților repartizați în sala
respectivă.
Art. 33
(1) Mapele cu subiecte vor fi distribuite responsabililor de sală pe bază de
proces-verbal de către membrii Secretariatului tehnic, la locul de multiplicare a
subiectelor, cu maxim 30 de minute înainte de ora începerii examenului.
(2) Responsabilii de sală verifică integritatea mapelor şi se deplasează la
sălile de examen.
(3) La ora stabilită de comisia de stabilire a subiectelor pentru examenul
de licenţă/diplomă, responsabilii de sală prezintă absolvenţilor integritatea
mapelor cu subiecte, după care le desigilează şi, după caz, transcriu subiectele
pe tablă ori distribuie, prin supraveghetori, chestionarele/grilele de răspuns
multiplicate.
Art. 34
(1) Din momentul desigilării plicurilor este interzis accesul în sală al
oricărui absolvent, iar ieşirea din sală se poate face numai odată cu predarea
lucrării.
(2) În cazuri deosebite (de exemplu: necesităţi fiziologice), când un
absolvent este nevoit să părăsească sala în timpul desfăşurării probei, acesta va
fi însoţit de unul dintre supraveghetori până în momentul revenirii în sală.
(3) Absolvenţii care renunţă să mai continue examenul au obligaţia să
predea materialele primite la sala de examen şi să semneze în borderoul de
examen ce conține lista alfabetică a absolvenților repartizați în sala respectivă.
Art. 35
(1) Pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri
cu cerneală sau pastă de culoare albastră.
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(2) Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare
etc.) sau altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate, cu excepţia
Facultăţii de Pompieri, unde pentru rezolvarea subiectelor sunt necesare
instrumente de calcul şi alte materiale.
(3) Responsabilii de sală şi supraveghetorii nu au voie să dea indicaţii cu
privire la modul de rezolvare a subiectelor (cu excepţia instructajului asupra
modului de completare a formularului de răspuns) şi vor interzice absolvenţilor
să se consulte între ei.
Art. 36
(1) La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat
probei, fiecare candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/corector 1
sau supraveghetorului stabilit, semnând în borderoul de examen ce conține lista
alfabetică a absolvenților repartizați în sala respectivă pentru a certifica predarea
la rubrica „semnătură”.
(2) Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau
în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba
respectivă.
(3) Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de
către ultimul candidat.
Art. 37
(1) Eventualele fraude sau tentative de fraudă ce vor atrage eliminarea
absolvenţilor în cauză din examen se constată de responsabilul de sală sau
oricare dintre membrii personalului de supraveghere, consemnându-se acest fapt
în procesul-verbal şi borderourile de predare a grilelelor de răspuns din sala
respectivă de către responsabilul de sală.
(2) Absolventul eliminat din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă
va semna în borderoul de examen ce conține lista alfabetică a absolvenților
repartizați în sala respectivă şi în procesul - verbal de fraudă, iar materialele
incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de răspuns şi la procesul-verbal ce se
încheie cu această ocazie. În cazul în care absolventul refuză să semneze în
borderou, responsabilul de sală va face această menţiune şi va chema un alt
absolvent în calitate de martor.
(3) În cazul în care se constată că, la o întrebare nu a fost marcat niciun
răspuns ori au fost marcate mai multe răspunsuri sau au fost marcate
necorespunzător, se va anula acel răspuns prin bararea cu o linie orizontală de
culoare roşie, pe formularul de răspuns şi se va solicita absolventului să semneze
de luare la cunoştinţă în dreptul liniei. Motivul anulării se va consemna într-un
proces verbal semnat de către responsabilul de sală.

Page 21 of 164

(4) Tentativa de fraudă constă în punerea în executare a intenției de a
frauda examenul, executare care a fost întreruptă sau care nu și-a produs efectul.
Tentativa de frauda este asimilată fraudei.
(5) Pentru orice nelămurire absolventul este obligat să se adreseze doar
responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu supravegherea şi
corectarea lucrărilor;
Art. 38
(1) Documentele de examen (chestionarele/grilele de răspuns) anulate se
strâng separat.
(2) Responsabilul de sală predă, grilele de răspuns valide secretarilor
comisiilor de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii, pe
bază de proces-verbal, iar în cazul lucrărilor scrise acesta le verifică şi le
numerotează.
(3) Chestionarele/grilele de răspuns nefolosite, cele anulate, grilele de
corectare, ciornele, cataloagele de prezenţă şi orice alte documente se predau, pe
bază de proces-verbal, secretariatului tehnic de examen pe facultate.
Art. 39
(1) Pe timpul desfăşurării probei preşedintele comisiei centrale, precum
şi preşedinţii comisiilor pe facultăţi, însoţiţi de cadrele didactice de specialitate
care au participat la formularea subiectelor, verifică respectarea regulilor
stabilite pentru desfăşurarea examenului şi dau explicaţii privind eventualele
neclarităţi în formularea subiectelor în toate sălile de examen.
(2) Elaborarea baremelor de corectare se va realiza de către Comisia de
elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de specialitate în
aceeași încăpere supravegheată audio-video în care au fost elaborate subiectele,
în ziua desfășurării probei de Evaluare a cunostințelor fundamentale și de
specialitate. Membrii Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele
fundamentale și de specialitate au obligația de a păstra deplina confidențialitate
în legătura cu informațiile la care au acces pe durata desfășurării activitățiilor
specifice elaborării baremelor de corectare. În încăperea în care se elaborează
baremele de corectare, membriilor comisilor de stabilire a subiectelor le este
interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat înregistrat audio-video
(telefon,tabletă, smartwatch, memory stick etc.) precum și cu orice alte materiale
care ar putea servi la copierea, distribuirea sau transmiterea baremelor de
corectare.
(3) Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele
fundamentale și de specialitate va întocmi grila de corectare aferentă fiecărui
chestionar cu întrebări, aceasta fiind semnată de către membrii comisiei de
stabilire a subiectelor. Grilele de corectare vor fi introduse în plicuri sigilate
fiind păstrate în cadrul încăperii supravegheata audio-video. După expirarea
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timpului alocat examenului, Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor
pentru disciplinele fundamentale și de specialitate va preda grilele de corectare
în plicuri sigilate pe bază de proces-verbal responsabililor de sală la sălile de
examen. Cu aceeași ocazie, după expirarea timpului alocat examenului,
Secretarul Comisiei de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale
și de specialitate afișează la sălile de examen Baremul de corectare întocmit de
Comisia de elaborare a subiectelor pentru disciplinele fundamentale și de
specialitate pentru proba de Evaluare a cunoștintelor fundamentale și de
specialitate.
(4) Responsabilul de sală/corector 1 şi supraveghetorii iau măsuri pentru
ca niciun candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de
predarea ei.
(5) În cazul în care absolventul refuză să semneze de predarea lucrării sau
de luarea la cunoştinţă a punctajului înscris pe grila de răspuns se va face
menţiune, pe grila de examen şi pe borderou în dreptul rubricii destinate
absolventului, de către responsabilul de sală / corector 1 (unu).
D. Verificarea şi notarea lucrărilor
Art. 40
(1) La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii
desemnaţi au obligaţia de a verifica, împreună cu titularul grilei de răspuns,
modul de completare a formularului de răspuns.
(2) Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii
desemnaţi constată unele nereguli cu privire la modul de completare a grilei de
răspuns, vor lua măsurile prevăzute în prezentul Regulament.
(3) În vederea anulării unui răspuns responsabilul de sală are obligaţia de
a-l atenţiona pe candidat cu privire la neregulile constatate, aratându-i şi
explicându-i în mod clar motivul anulării;
(4) Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii:
a. întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de
mai jos):
Nr a
b
c
d
1
b. întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv
mai multe ,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos):
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c. întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate
căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul
considerat corect, se va anula (exemplu de mai jos);

(5) Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de
culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat absolventul semnează pentru
luare la cunoștință.

(6) În cazul în care absolventul refuză să semneze, se va consemna acest
lucru în dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează
responsabilul de sală.
(7) Grilele de răspuns anulate se strâng separat.
(8) Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un
singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare
în exemplele de mai jos.
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Art. 41
(1) Corectarea grilelor de răspuns se face de către doi corectori, din
personalul de supraveghere din fiecare sală.
(2) La sălile de examen în care sunt repartizaţi mai mult de 50 de
absolvenţi, se pot organiza mai multe comisii de corectare.
(3) Corectarea grilelor de răspuns se va face după expirarea timpului
alocat examenului.
(4) Evaluarea se face, în prezenţa absolvenţilor, astfel:
a) după expirarea timpului alocat pentru examen toţi absolvenţii vor fi
rechemaţi în sala de examen pentru corectarea grilelor de răspuns;
b) se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, absolventul a
cărui lucrare urmează a fi corectată; în cazul în care absolventul părăseşte sala
fără a preda lucrarea, acesta este trecut absent în catalogul de prezenţă;
c) se aplică grila de corectare şi se calculează de către cei doi corectori
punctajul obţinut, în prezenţa absolventului şi a unui martor asistent (de regulă
următorul absolvent în ordine alfabetică de pe borderoul de prezenţă);
d) se consemnează de către corectori atât în borderou, cât şi pe imprimatul de
răspuns, punctajul obţinut de absolvent;
e) cei doi corectori şi absolventul semnează în borderou în dreptul punctajului
înscris.
(5) În cazul în care absolventul al cărui imprimat de răspuns urmează să
fie corectat nu este prezent în sală pentru corectare, este chemat un alt absolvent
(martor), căruia i se consemnează numele, prenumele, seria şi numărul actului
de identitate, urmând ca acesta să semneze.
(6) La încheierea corectării, borderourile se semnează de responsabilul de
sală, după confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din
borderou după care, însoţit de supraveghetori se deplasează la Comisia de
organizare a examenului de licenţă pe facultate, unde predă sub semnătură,
borderourile şi formularele de răspuns evaluate.
(7) Secretarul comisiei de organizare a examenului de licenţă pe facultate
aplică formula de calcul pentru transformarea punctajului obţinut în notă şi va
completa catalogul cu note astfel obţinute. Catalogul se predă Secretariatului
tehnic pe facultate.
Art. 42
(1) Secretariatul tehnic pe facultate, pentru Proba 1 (lucrare scrisă), va
edita ,,Lista cu rezultatele obţinute de absolvenţi”.
(2) Lista se avizează de preşedintele Comisiei de organizare a examenului
de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii, se contrasemnează de secretarul
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aceleiaşi comisii şi se aprobă de preşedintele Comisiei centrale de organizare şi
coordonare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul Academiei.
(3) Afişarea rezultatelor se face pe două categorii de liste: ,,Lista cu
absolvenţii declaraţi admişi pentru susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor de
diplomă” şi ,,Lista cu absolvenţii eliminaţi/absenţi/respinşi din examenul de
licenţă/diplomă” în cel mult 48 de ore de la data susţinerii probei.
(4) Afişarea rezultatelor fiecărei probe se face la avizierul facultăţii şi pe
pagina Academiei (www.academiadepolitie.ro), în cel mult 48 de ore de la data
suţinerii acesteia.
Art. 43
(1) Contestaţiile în legătură cu rezultatele la Proba 1 se depun numai
pentru propria lucrare, la secretariatul tehnic pe facultate, care va organiza
evidenţa acestora.
(2) Termenul de depunere este de cel mult 24 ore de la
comunicarea/afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore
de la încheierea depunerii contestaţiilor.
(3) Contestaţiile se soluţionează de Comisia de analiză și soluționare a
contestațiilor de la nivelul facultăţii. Deciziile Comisiei de analiză și soluționare
a contestațiilor sunt definitive.
(4) Reverificarea formularelor de răspuns, care fac obiectul unei
contestații, se face de către Comisia de contestații de la nivelul facultății în
prezența absolventului în cauză. În situația în care absolventul care a depus o
contestație nu se prezintă la data și ora fixată, reverificarea formularului de
răspuns se va face în lipsa acestuia, iar rezultatul se va afișa la avizierul
facultății și pe pagina web a Academiei (www.academiadepolitie.ro).
(5) Daca la verificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit de
punctajul inițial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării.
(6) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se
anulează una sau mai multe întrebări din textul grilă, punctajul corespunzător
întrebărilor anulate se acordă tuturor absolvenților.
(7) În ipoteza în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se
apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în
barem, se corectează baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării
respective numai absolvenților care au indicat răspunsul corect stabilit prin
baremul definitiv.
(8) În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se
apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul
răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru
oricare dintre variantele de răspuns stabilitate ca fiind corecte prin baremul
definitiv.
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(9) Rezultatul se consemnează de către Comisia de contestații de la
nivelul facultății într-un proces-verbal, care rămâne definitiv şi se afişează la
avizierul facultăţii şi pe pagina web a Academiei (www.academiadepolitie.ro).
Secţiunea a II-a
PROBA 2 – Prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă
Art. 44
La Facultatea de Pompieri, secretarul/-ii comisiei/comisiilor pentru
prezentarea şi susţinerea proiectelor de diplomă vor ridica de la secretariatul
tehnic pe facultate, după susţinerea Probei 1, listele cu absolvenţii declaraţi
admişi pentru susţinerea proiectelor de diplomă.
Art. 45
(1) La Facultatea de Pompieri, proiectul de diplomă se susţine în faţa
comisiei pentru prezentarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă/proiectelor de
diplomă şi constă în prezentarea conţinutului acesteia de către absolvent.
Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
(2) De regulă, este recomandat ca la susţinerea proiectului de diplomă să
fie prezent şi îndrumătorul acesteia/acestuia.
(3) După prezentare, comisia indică problemele pe care absolventul
urmează să le detalieze şi verifică cunoştinţele acestuia prin întrebări referitoare
la tema şi conţinutul proiectului de diplomă.
(4) Pentru prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de
diplomă nu se admit contestaţii, fiind o evaluare orală, decât dacă acestea
vizează aspecte de procedură (de exemplu, greşeli în calculul notei finale).
Art. 46
Proiectele de diplomă precum şi întreaga documentaţie care se întocmeşte
pe parcursul acestei probe se transmit pe bază de proces – verbal la secretariatul
tehnic al facultăţii.
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Capitolul III
STABILIREA REZULTATELOR FINALE ALE EXAMENULUI DE
LICENŢĂ/DIPLOMĂ
Art. 47
(1) Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel
puţin 6,00.
(2) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de
la 1 la 10.
(3) Nota de promovare pentru fiecare probă a examenului de licenţă trebuie
să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul probelor.
(4) Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate
exclusiv de membrii comisiei de examen, se determină cu două zecimale, fără
rotunjire.
(5) Media examenului de licenţă/diplomă se calculează cu două zecimale,
fără rotunjire, exclusiv în baza mediei probei/probelor.
(6) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă/diplomă şi
disertaţie şi a comisiilor pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi numărul
membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a
studiilor.
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de
licenţă/diplomă nu este publică.
(8) Prin excepție, în situația examenului ”grilă” notarea se face în mod
obiectiv, în conformitate cu punctajul prestabilit pentru fiecare răspuns corect,
fără rotunjire.
Art. 48
(1) Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult
48 de ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe
pagina de web a Academiei (www.academiadepolitie.ro).
(2) Listele cu rezultatele finale obţinute de absolvenţi la examenul de
licenţă/diplomă se întocmesc pe facultăţi şi se vor afişa pe două categorii –
promovaţi şi nepromovaţi, în conformitate cu 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.
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Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 49
Activitățile de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă
în Academie, în oricare dintre sesiunile de licență organizate în cursul aceluiași
an universitar (de ex: sesiunea iunie-iulie, sesiunea februarie-martie) sunt
monitorizate cu tehnică de supraveghere audio-video, în funcție de posibilitățile
logistice, potrivit dispozițiilor cu caracter normativ aplicabile.
Art. 50
Facultăţile vor informa absolvenţii despre perioadele de susţinere,
condiţiile de înscriere, tematica, bibliografia şi componenţa comisiilor, prin
afişare la sediul acestora şi pe pagina web a
Academiei
(www.academiadepolitie.ro).
Art. 51
(1) Absolvenţii se prezintă la susţinerea probelor la datele şi orele
prevăzute în graficele întocmite de secretariatele facultăţilor.
(2) Examenul de licenţă/diplomă se organizează şi se desfăşoară în
condiţiile prezentului Regulament.
Art. 52
Pe timpul examenului ştampila se va păstra numai de către preşedintele
comisiei de organizare a examenului de licenţă/diplomă la nivelul facultăţii sau
o altă persoana desemnată de acesta.
Art. 53
Absolvenţilor care promovează examenul de licenţă/diplomă li se
eliberează Diplomă de licenţă/Diplomă de inginer, în specializările
acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, conform legii.
Art. 54
Media generală de absolvire se va calcula ca fiind suma cu două zecimale,
fără rotunjire, dintre media de licenţă/diplomă (cu pondere 30%) şi media
generală a anilor de studiu (cu pondere 70%).
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Art. 55
Examenul de licenţă/diplomă nepromovat poate fi repetat într-o sesiune
ulterioară, cu suportarea de către absolvent a taxei stabilite de Senatul
universitar, în condiţiile legii.
Art. 56
(1) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea examenului de
licenţă/diplomă, comisia de organizare a examenului de licenţă/diplomă la
nivelul facultăţii va 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.
(2) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la încheierea examenului de
licenţă/diplomă, Academia va transmite un Raport către Ministerul Afacerilor
Interne şi o Informare către Ministerul Educaţiei cu privire la rezultatele
obţinute de absolvenţi la examenul de licenţă/diplomă.
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Anexa 1
(Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de
Jandarmi)

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”
FACULTATEA DE ……………………………………….

Aprob,
DECANUL FACULTĂŢII

CERERE
de înscriere la examenul de licenţă
Subsemnatul(a)……………………………………………........................,
student(ă) la Facultatea de ….......................................……….., învăţământ cu
frecvenţă
/frecvenţă
redusă,
specializarea…………………………………………...………………..,
promoţia……………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de licenţă în
sesiunea ………………......................................................
Prezentei cereri îi anexez copia xerox a certificatului de naştere.

Data:
Semnătura,
Date de contact:
Telefon..............................................................
Adresa de email.................................................

Verificat,
Secretar
…………………………………………………..
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Anexa 2
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE ARHIVISTICĂ

Aprob,
DECANUL FACULTĂŢII

CERERE
de înscriere la examenul de licenţă

Subsemnatul
(a)……................................…………………………………….student(ă)
la
Facultatea de Arhivistică, învăţământ cu frecvenţă, specializarea
……………………………………, promoţia………….……, vă rog să-mi
aprobaţi
înscrierea
la
examenul
de
licenţă
în
sesiunea
……………….............…..……, la următoarele discipline:
– Istoria românilor;
– Arhivistică.
Cererea este însoţită de copia xerox a certificatului de naștere.

Data:
Semnătura,
Date de contact:
Telefon..............................................................
Adresa de email.................................................

Verificat,
Secretar
.............................................................
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Anexa 3
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza”
FACULTATEA DE POMPIERI
Aprob,
DECANUL FACULTĂŢII
CERERE
de înscriere la examenul de licenţă/diplomă
Subsemnatul…………………………................................……………......
student la Facultatea de Pompieri, învăţământ cu frecvenţă, specializarea
…………………………………………, promoţia………….……, vă rog să-mi
aprobaţi înscrierea la examenul de licenţă/diplomă în sesiunea ………………..,
la următoarele discipline:
– Disciplina fundamentală:
……………………………..……………………………;
– Disciplina de specialitate:
………………………………………………………….;
– Ingineria securităţii la incendiu.
Depun un exemplar tipărit din lucrarea de diplomă cu tema:
…………………………….....................................................................................
.................................................................................................................................
Coordonator ştiinţific:…….……………………………………………………..
Cererea este însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific şi copia xerox a
certificatului de naştere.
Declar pe proprie răspundere că lucrarea de diplomă depusă este scrisă de
mine, toate sursele utilizate pentru documentare, inclusiv cele de pe Internet,
sunt menţionate în bibliografie iar lucrarea îmi aparţine în întregime şi a fost
redactată cu respectarea strictă a regulilor de evitare a plagiatului. Mă oblig ca
lucrarea cu tema de mai sus, concepută şi elaborată de mine, să nu o înstrăinez
către o altă persoană, cu titlu oneros sau gratuit, în conformitate cu art. 143 alin.
(5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Data:
Semnătura,
Date de contact:
Telefon..............................................................
Adresa de email.................................................
Verificat,
Secretar
.............................................................
Page 33 of 164

Anexa “4
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza”
Centrul Învăţământ Frecvenţă Redusă şi Învăţământ la Distanţă
Nr. ______________ din ____________________
APROB,
DECANUL FACULTĂŢII

VĂ ROG SĂ APROBAȚI,
DIRECTOR C.I.F.R.I.D.

CERERE
de înscriere la examenul de licenţă
Subsemnatul(a)
________________________________________________________,
student(ă)
la
Facultatea de_______________________ frecvență redusă/ învăţământ la distanță,
specializarea OSP/DREPT, promoţia ___________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la
examenul de licenţă în sesiunea __________________.
Prezentei cereri îi anexez copia xerox a certificatului de naştere, certificatului de căsătorie
și copia C.I.

Semnătura ________________

Data: ___/_____/________

Date de contact:
Telefon: ___________________________________________
Adresa de email: ____________________________________

Verificat,
Secretar C.I.F.R.I.D.
_____________________________
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Anexa nr. 5

INSTRUCTAJ PRIVIND PROBA SCRISĂ ŞI MODUL DE
COMPLETARE A GRILEI DE RĂSPUNS
1. Candidaţii au obligativitatea de a marca o singură variantă de răspuns pentru
fiecare întrebare din grilă.
2. Fiecare întrebare are doar un răspuns corect.
3. Varianta de răspuns considerată corectă se va marca cu un ,,X” ce va uni pe
diagonală colţurile pătratului respectiv (din colţul stânga sus până la colțul
din dreapta jos, respectiv din colţul stânga jos până în colţul din dreapta sus),
în timp ce celelalte căsuţe de răspuns se barează cu o linie orizontală
continuă, fără a depăşi pătratul respectiv, conform modelului de mai jos.
4. Un răspuns poate fi anulat în următoarele situaţii:
a. întrebare fără niciun răspuns marcat se va anula (exemplul de
mai jos):
Nr a
b
c
d
1
b. întrebare la care au fost marcate mai multe răspunsuri, respectiv
mai multe ,,X”-uri, se va anula (exemplul de mai jos):

c. întrebare care nu are barate cu linie orizontală continuă toate
căsuţele, cu excepţia căsuţei unde se află ,,X”, răspunsul
considerat corect, se va anula (exemplu de mai jos);

5. Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie,
iar în dreptul răspunsului anulat absolventul semnează pentru luare la cunoștință.
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6. Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X,
iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală aşa cum apare în
exemplele de mai jos.

7. Punctele se stabilesc prin simpla numărare a ,,X”-urilor înscrise la
răspunsurile corecte.
8. Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în
limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei, iar ultima imprimată pentru
transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea
timpului alocat probei scrise; în acest scop, celor în cauză li se distribuie
imprimate noi, iar cele folosite iniţial se anulează, sub semnătura responsabilului
de sală/corector 1 şi a absolventului; imprimatele anulate se predau
responsabilului de sală la predarea lucrării.
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Anexa nr. 6
INSTRUCTAJ CU MEMBRII COMISIILOR DE SUPRAVEGHERE A
CANDIDAŢILOR ŞI DE CORECTARE A TESTELOR GRILĂ
Atribuţii responsabil de sală/corector 1
1. Responsabil de sală/corector 1 cumulează şi funcţia de şef de sală;
2. Responsabil de sală/corector 1 coordonează şi răspunde de întreaga activitate
desfăşurată în sala în care a fost repartizat;
3. Responsabil de sală/corector 1 se prezintă, în ziua examenului, la
Secretariatul tehnic la ora 7.00, pentru a lua la cunoştinţă de repartiţia pe
sală;
4. Preia împreună cu corectorul 2 mapa cu documentele şi materialele sălii de
examen (borderoul de consemnare a rezultatelor examenului , grilele de
examen în număr egal cu numărul candidaţilor din sală plus o rezervă,
ciornele etc.);
5. Asigură accesul candidaţilor în sala de examen şi verifică identitatea
acestora pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de examen;
6. Dispune aranjarea în sală a candidaţilor în ordinea de pe borderou, lăsând
libere locurile absenţilor;
7. În dreptul candidaţilor absenţi consemnează în borderou cu „Absent”, la
rubrica „Observaţii”;
8. Face candidaţilor următorul instructaj:
- se interzice intrarea în sala de examen cu aparatură electronică, telefoane
mobile,
materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte
materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor;
- se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare etc.)
sau a altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate;
- pentru redactarea răspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu
cerneală sau pastă de culoare albastră;
- frauda sau tentativa de fraudă se constată da responsabilul de sală sau
oricare dintre membrii personalului de supraveghere şi atrage
eliminarea din examen a absolventului în cauză;
- se consideră tentativă de fraudă şi intenţia absolventului de a comunica cu
ceilalţi participanţi în examen;
- pentru orice nelămurire absolventul este obligat să se adreseze doar
responsabilului de sală/corector 1 sau personalului destinat cu
supravegherea şi corectarea lucrărilor.
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9. Citeşte candidaţilor Instructajul cu privire la modul de completare a grilei
de răspuns prevăzut în Anexa nr. 5 şi prezintă toate exemplele corecte şi
incorecte de completare a grilei de răspuns;
10. Se prezintă cu un candidat desemnat, la ora 08.30, la Sala de multiplicare a
chestionarelor (xerox Academie) pentru a ridica mapele cu subiectele, care
se distribuie în intervalul 08.55-09.00;
11. Prezintă candidaţilor mapele cu grilele de întrebări sigilate şi le distribuie
acestora;
12. Verifică distribuirea corectă a subiectelor în raport cu limba străină pentru
care absolventul a optat şi varianta la care se încadrează (A1/B1; A2/B2)
13. Asigură liniştea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenului;
14. Solicită sprijinul membrilor Comisiei centrale de admitere pentru orice
problemă neprevăzută;
15. Aprobă părăsirea sălii pentru necesităţi fiziologice şi ia măsuri ca această
părăsire să se facă numai cu însoţitor;
16. Verifică fiecare lucrare predată împreună cu titularul grilei de răspuns;
17. Dacă în urma verificării constată unele nereguli cu privire la modul de
completare a grilei de răspuns, va lua măsuri în consecinţă, mergând până la
anularea unor răspunsuri. În vederea anulării unui răspuns, responsabilul de
sală are obligaţia de a-l atenţiona pe candidat cu privire la neregulile
constatate şi de a-l înştiinţa, de îndată, pe preşedintele Comisiei de admitere
pe facultate, solicitând prezenţa acestuia în sala de examen;
18. În vederea evaluării lucrărilor, desfăşoară următoarele activităţi:
- cheamă la catedră, în ordinea strictă din borderou, absolventul a cărui
lucrare urmează a fi corectată şi absolventul următor de pe listă, în
calitate de martor;
- aplică grila de corectare şi numără punctele pentru fiecare disciplină de
examen împreună cu titularul grilei de răspuns, în prezenţa martorului
şi a corectorului 2;
- la suprapunerea grilei folie de corectare are obligaţia să arate
absolventului tipul de grilă folie utilizat, încredinţându-l că aceasta
corespunde în totalitate cu grila de examen (ex: Grilă folie de corectare
pentru Facultatea de Poliţie, varianta A1);
- consemnează atât în borderou, cât şi în grila de răspuns, punctele obţinute
de candidat care se stabilesc prin simpla numărare a X-urilor înscrise
de candidat la răspunsurile corecte;
- solicită absolventului şi martorului semnătura de confirmare în borderou a
punctajului obţinut şi a corectitudinii modului de calculare;
19. Îşi înscrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica „Nume şi prenume
corectori” destinată responsabilului de sală/corectorului 1. Semnează la
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rubrica „semnătură responsabil de sală/corector 1” după înscrierea pe grilă a
punctelor obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de examen .
Semnează la rubrica „responsabil de sală/corector 1” de pe borderoul în care
se consemnează rezultatele examenului;
20. Completează procesele-verbale de predare-primire a grilelor valide de
răspuns către secretarul comisiei pe facultate, a grilelor nefolosite şi anulate
şi a procesului-verbal de fraudă, dacă este cazul, către Secretariatul tehnic.
21. Efectuează predarea documentelor de examen în prezenţa unui candidat;
22. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel mai
târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

Atribuţii corector 2/supraveghetor
Participă la instructajul organizat pentru această activitate;
Se prezintă, în ziua de examen, la Secretariatul tehnic la orele 07.00, pentru
a lua la cunoştinţă de repartiţia pe săli;
Execută dispoziţiile responsabilului de sală/corector 1;
Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în
sala de examen, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează
responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme constatate;
Îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule în rubrica destinată corectorului
2;
Semnează la rubrica „Semnătură corector 2” după înscrierea pe grilă a
punctelor obţinute de candidat la disciplina sau disciplinele de examen.
Atribuţii supraveghetor
Participă la instructajul organizat pentru această activitate;
Se prezintă, în ziua de examen, la comisia tehnică la orele 07.00, pentru a
lua la cunoştinţă de repartiţia pe săli;
Execută dispoziţiile responsabilului de sală;
Verifică şi confruntă documentele de identitate ale candidaţilor la intrarea în
sala de examen, dispune aranjarea în sală a candidaţilor şi informează
responsabilul de sală în legătură cu eventualele probleme constatate;Ajută
responsabilul de sală şi corectorul 2 la verificarea corectitudinii modalităţii
de completare a grilei de examen.
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Anexa nr. 7
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ
PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2021
- specializarea ”DREPT” –
- învățământ cu frecvență (I.F.) și învățământ la distanță (I.D.) -

DREPT CIVIL – ANUL I:
I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
1. Noţiunea şi caracterele raportului juridic civil
2. Elementele raportului juridic civil: subiectele raportului juridic civil, obiectul
raportului juridic civil, conţinutul raportului juridic civil
II. ACTUL JURIDIC CIVIL
1. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile
2. Condiţiile de fond (valabilitate) ale actului juridic civil: capacitatea de a
încheia actul juridic civil, consimţământul părţilor, obiectul, cauza
3. Forma actului juridic civil: principiul consensualismului şi excepţiile de la
acest principiu – forma ad validitatem, forma ad probationem, forma pentru
opozabilitatea faţă de terţi
4. Principiile efectelor actului juridic civil: principiul forţei obligatorii - pacta
sunt servanda, principiul irevocabilităţii şi principiul relativităţii efectelor
actului juridic civil
5. Nulitatea actului juridic civil
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Constituţia României
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009
3. G. Boroi, C.Al. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ediţia a IIa, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;
4. V. Gheorghiu, Drept civil. Teoria generală, Editura Sitech, Bucureşti, 2013
5. Tamara Carmen Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia
a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013.
6. P. Vasilescu, S. Diaconescu, I. Reghini, Introducere în dreptul civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2013;
7. O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2013;
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8. 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.

II. DREPT CIVIL – ANUL II
1. Patrimoniul
2. Posesia
3. Dreptul de proprietate privată
- noţiune
- conţinut
- caractere juridice
4. Dreptul de proprietate publică
- noţiune
- caractere juridice
- obiect şi subiecte
5. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale principale
6. Modalităţile dreptului de proprietate
7. Contractul
- Noţiunea şi clasificarea contractelor
- Principiul forţei obligatorii a contractului
- Principiul relativităţii efectelor contractului. Excepţii
- Opozabilitate contractului faţă de terţi. Simulaţia
- Efectele specifice contractelor sinalagmatice
8. Faptul licit ca izvor de obligaţii
9. Faptul ilicit cauzator de prejudicii ca izvor de obligaţii
- noţiunea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii civile delictuale
- delimitarea răspunderii civile delictuale faţă de alte forme de răspundere
juridică
- răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie
- răspunderea civilă delictuală pentru fapta altuia
- răspunderea civilă delictuală pentru prejudicii cauzate de lucruri
8. Stingerea obligaţiilor
- plata
- compensaţia
- confuziunea
- remiterea de datorie
- imposibilitatea fortuită de executare
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
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1. Constituţia României
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009
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, Drepturile reale principale,
Editura Universitară, Bucureşti, 2018
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. M. Ioan, A.D. Dumitrescu, I. Iorga, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011
8. L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2015
9. L. Pop, I.-Fl. Popa, S. Vidu, Tratat elementar de drept civil.
Obligaţiile, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012
10. G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea
noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.

III. DREPT CIVIL – ANUL III
1. Contractul de vânzare
2. Contractul de donaţie
3. Contractul de locaţiune
4. Devoluţiunea legală a moştenirii
5. Rezerva succesorală
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Constituţia României
2. Codul civil – Legea nr. 287/2009
3.V. Stoica, L. Dragu, Moştenirea legală în reglementarea Noului cod civil,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;
4. Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, ediţia a III-a actualizată şi
completată, vol. I, Moştenirea legală, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2013;
5. 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;
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6.Fl. Moţiu, Contractele speciale, ediţia a VII-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017;
7. D.C. Florescu, Drept succesoral, ediţia a VI-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
8. D.C. Florescu, Contracte civile, ediţia a V-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2015;
9. L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2014;
10. I. Genoiu, Dreptul la moştenire în Codul civil, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2013;
11. V. Stoica, L. Dragu, C. Fălcuşan, Teste grilă pentru admiterea la INM,
avocatură şi notariat. Drept civil, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
12. D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile si liberalităţile, ediţia a II-a,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
13. L. Stănciulescu, Moştenirea. Doctrină şi jurisprudenţă, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2017

IV. DREPTUL PROCESUAL CIVIL
1. Principiile fundamentale ale procesului civil
2. Acţiunea civilă
- condiţiile de exerciţiu ale acţiunii civile;
- clasificarea acţiunilor civile;
3. Participanţii la procesul civil
- părţile (coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale
ale părţilor, participarea terţilor la judecată);
- modalităţi de participare a procurorului în procesul civil;
4. Actele şi termenele de procedură
- actele de procedură (noţiune şi clasificare, nulitatea actelor de
procedură);
- termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi
repunerea în termen);
5. Judecata în primă instanţă
- sesizarea instanţei de judecată (cererea de chemare în judecată,
întâmpinarea, cererea reconvenţională);
- judecata (excepţiile procesuale, suspendarea judecăţii, actele
procesuale de dispoziţie ale părţilor);
- deliberarea şi pronunţarea;
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- hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii,
îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor);
6. Căile extraordinare de atac
- recursul;
7. Procedurile speciale
- procedura ordonanţei preşedinţiale.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. Noul Cod de procedură civilă cu modificările ulterioare, inclusiv Legea nr.
310/2018 publicată în M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018;
2. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, vol. I, Editura Universul Juridic,
2014;
3. Ioan Les coordonator, Calina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa,
Eugen Huruba, Sebastian Spinei, Tratat de drept procesual civil, vol. II,
Editura Universul Juridic, 2015.
4. Ioan Leş, Daniel Ghiță (coord.), Daniel Ghiță, Călina Jugastru, Ioan Leș,
Verginel Lozneanu, Cristinel Murzea, Adrian Stoica, Alexandru Suciu, Tratat
de drept procesual civil Vol. I, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
5. Ioan Leş (coordonator), Călina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian
Circă, Teodor Bodoașcă, Eugen Hurubă, Andreea Tabacu, Tratat de drept
procesual civil Vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2020;
6. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Ediția a 5-a revăzută și
adăugită, Editura Hamangiu, București, 2020;
7. Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Fișe de procedură civilă, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2019;
8. Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu, Claudiu Constantin Dinu,
Drept procesual civil. Ediția a II-a, revăzută și adăugită de Traian Cornel
Briciu, Claudiu Constantin Dinu, Editura National, București, 2018.
9. Verginel Lozneanu – Drept procesual civil. Note de curs, 2017, Academia
de Poliţie, Bucureşti;
10.Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol.I-III, Editura Solomon,
Bucureşti, 2017;
11.Ioan Leş, Noul cod de procedură civilă comentariu pe articole, Editura CH
Beck, Bucureşti, 2013;
12.Andreea Tabacu, Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2013;
13.Verginel Lozneanu, Liviu Pârvu, Drept procesual civil, Editura Cermaprint,
Bucureşti, 2010.
14. Verginel Lozneanu, Drept procesual civil – note de curs, anul universitar
2020-2021.
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Tematica și bibliografia
pentru examenul de licenţă seria 2017-2021 DREPT
- an universitar 2020-2021–
Instituţii de drept penal şi dreptprocesual penal
A. Tematica
I.DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ
1. Aplicarea legii penale în timp şi spaţiu
2. Infracţiunea
3. Noţiunea, trăsăturile esenţiale şiconţinutul infracţiunii
a) Noţiune
b) Tipicitatea
c) Antijuridicitatea
d) Imputabilitateafaptei
e) Conţinutul infracţiunii:
- noţiune
- obiectul infracţiunii
- subiecţii infracţiunii
- latura obiectivă
- latura subiectivă
- formele vinovăţiei
4. Formele infracţiunii
a) Actele de pregătire
b) Tentativa
c) Cauze generale de nepedepsire a tentativei:
- desistarea
- împiedicarea producerii rezultatului
5. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni
a) Unitatea de infracţiuni
- unitatea naturală; infracţiunea simplă, infracţiunea continuă, infracţiunea
deviată
- unitatea legală; infracţiunea continuată, infracţiunea complexă, infracţiunea de
obicei, infracţiunea progresivă
b) Pluralitatea de infracţiuni
- concursul de infracţiuni
- recidiva
6. Participaţia penală
a) Autoratul şi coautoratul
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b) Instigarea
c) Complicitatea
7. Cauzele justificative
a) Legitima apărare
b) Starea de necesitate
c) Consimţământul persoanei vătămate
8.Cauzele de neimputabilitate
a) Constrângerea fizică
b) Minoritatea
c) Intoxicaţia
d) Cazulfortuit
9. Cauzele care înlătură răspunderea penală
10. Sancţiunile de drept penal
a) Pedepsele
b) Măsurile de siguranţă
c) Individualizarea pedepselor
11. Răspunderea penală a minorilor
12. Răspunderea penală a persoanei juridice
II.DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorulcalificat.
- Uciderea la cerereavictimei
- Determinarea sau înlesnirea sinuciderii.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
-Rele tratamente aplicate minorului
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
- Hărţuirea
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5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
-Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
- Coruperea sexuală a minorilor
- Racolarea minorilor în scopuri sexuale
- Hărţuireasexuală
7. Infracţiuni ce aducatingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
-Violarea vieții private
II.Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtulcalificat
- Furtulînscop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăriacalificată
- Tâlhăriaurmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Gestiuneafrauduloasă
- Înşelăciunea
- Înşelăciunea privind asigurările
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
- Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III.Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Uzurparea de calităţi oficiale
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
Page 47 of 164

-

- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Represiunea nedreaptă
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţieşi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. DREPT PROCESUAL PENAL
1. Acţiunile în procesul penal
Etapele desfăşurării acţiunii penale
Exercitarea acţiunii civile în procesul penal
Rezolvarea acțiunii civile în procesul penal
Raportul dintre acţiunea penală şi acţiunea civilă
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2. Participanţii în procesul penal
- Organele judiciare
- Noțiunea și formele de competență în materie penală
- Competența organelor de urmărire penală
- Subiecţii procesuali principali
- Părţile în procesul penal
- Avocatul – participant în procesul penal
3. Mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal
- Noţiunea, cadrul legal şi importanţa mijloacelor de probă şi a procedeelor
probatorii
- Audierea persoanelor
- Supravegherea tehnică
- Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri
4. Măsurile preventive
- Luarea măsurilor preventive
- Verificarea măsurilor preventive
- Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive
- Măsurile preventive private în special
5. Actele procesuale şi procedural comune
- Mandatul de aducere
- Termenele în procesul penal
- Nulităţile
- Amenda judiciară
6. Urmărirea penală
a) Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către
procuror
b) Declanşarea urmăririi penale
- Sesizarea organelor de urmărire penală
- Începerea urmăririi penale
c) Efectuareaurmăririipenale
- Desfăşurarea urmăririi penale
- Suspendarea urmăririi penale
- Clasareași renunțarea la urmărirea penală
- Terminarea urmăririi penale
d) Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
e) Reluarea urmăririi penale
f) Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
7. Revizuirea ca și cale extraordinară de atac
8. Proceduri speciale
- Acordul de recunoaștere a vinovăției
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- Contestația privind durata procesului penal
B. Bibliografia:
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat înM.Of. nr.510/24
iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M.Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012,cu modificările
şi completările ulterioare;
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în
M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedură penală;
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform
noului cod penal, EdituraUniversulJuridic, Bucureşti, 2014.
- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck,
București, 2019;
- V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și
infracțiuni contra patrimoniului, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București,
2019;
- C. Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II. Ediția a 4-a, EdituraC.H.Beck, București, 2020;
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a,
EdituraC.H.Beck, Bucureşti, 2019.
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. I (conform noului Cod de procedură
penală), EdituraUniversul Juridic, Bucureşti, 2015
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură
penală), EdituraUniversul Juridic, Bucureşti, 2016
- N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a 3-a,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017
- A.Boroi, G. Negruț, Drept procesual penal,ediția a 2-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2020
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Anexa nr.8
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru desfăşurarea Examenului de Licenţă
sesiunea iulie 2021, la Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi
siguranţă publică”, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă
redusă
EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE
SPECIALITATE
Seria 2018-2021

A. POLIŢIE
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
(20 întrebări - 6 întrebări din disciplinaDrept penal. Parteagenerală; 7
întrebări din disciplinaDrept penal. Parteaspecială; 7 întrebări din
disciplinaDreptprocesual penal)
TEMATICA
I. Drept penal. Partea generală
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
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II. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
- Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
Page 52 of 164

3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
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-

Uzul de fals
Falsificarea unei înregistrări tehnice
Falsul informatic
Falsul în declaraţii
Falsul privind identitatea

III. Drept procesual penal
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata - dispoziţii generale (art. 349-370 Cpp)

BIBLIOGRAFIE
1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of.
nr.510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat
în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală;
5. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
6. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală,
conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediţia a 4-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
8. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi
infracţiuni contra patrimoniului, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019;
9. C. Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2020;
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10.M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze şi grile, ed. a-6-a,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
11.N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a
2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
12.Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de
procedură penală), vol. I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
13.A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2020.
II. TACTICĂ POLIŢIENEASCĂ
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Tacticapoliţienească – ramură de bază a învăţământului juridic de
specialitate.
2. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi
atribuţii.
3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti.
4. Prevenirea faptelor antisociale – latură fundamentală a activităţii
poliţiei.
5. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi
liniştii publice.
6. Organizarea şi funcţionarea poliţiei de proximitate.
7. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor
antisociale şi menţinerea ordinii şi liniştii publice.
8. Transferarea şi escortarea arestaţilor (retinuţilor) sau condamnaţilor la
pedeapsa închisorii.
BIBLIOGRAFIE
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 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;
3. Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 28.10.2019;
4. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech,
Craiova, 2014.
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III. METODE ŞI TEHNICI OPERATIVE
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Structurile de poliţie judiciară. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
(Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare).
2. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. Dispoziţii generale (art.138
din Codul de procedură penală).
3. Supravegherea tehnică. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror.
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Consemnarea
activităţilor de supraveghere tehnică. Prelungirea măsurii supravegherii
tehnice. Informarea persoanei supravegheate.
4. Conservarea materialelo rrezultate din supravegherea tehnică (art.139-146
din Codul de procedură penală).
5. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului (art.152 din Codul de procedură
penală şi Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).
6. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a
colaboratorilor. Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a
colaboratorilor(art.148-149 din Codul de procedură penală).
7. Participarea autorizată la anumite activităţi (art.150 din Codul de procedură
penală).
8. Protecţia martorilor (Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor –
Dispoziţii generale. Programul de protecţie a martorilor. Dispoziţii finale).
9. Livrarea supravegheată(art.151 din Codul de procedură penală).
10. Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
(art.231 din Codul de procedură penală).
11. Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a
părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării (art.557 din Codul de
procedură penală).
12. Procedura dării în urmărire (art.521-526 din Codul de procedură penală).
13. Dareaînurmărireinternaţională(art.64
din
Legea
nr.302/2004
privindcooperareajudiciarăinternaţionalăînmateriepenală).
14. Executarea de către autorităţile române a unui mandate european de arestare
– Condiţii special (art.98 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală), Reţinerea şi arestarea în baza semnalării
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introduce în Sistemul de Informaţii Schengen (art.102 din Legea
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală),
Predarea persoanei solicitate (art.113 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
15. Echipele comune de anchetă (art.239 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
BIBLIOGRAFIE
1. Codul de procedură penală (Legea nr.135/2010), publicat în “Monitorul
oficial al României” nr.486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în “Monitorul oficial al
României” nr.767 din 14 octombrie 2015;
3. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, republicată în “Monitorul oficial al României” nr.411 din 27 mai
2019, cu modificărileşi completările ulterioare;
4. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare,
republicată în “Monitorul oficial al României” nr.305 din 24 aprilie 2014,
cu modificărileşi completările ulterioare (inclusiv cele prevăzute în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/04.02.2020, publicată în
“Monitorul oficial al României” nr.103 din 11 februarie 2020);
5. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor, republicată în “Monitorul
oficial al României” nr.288 din 18 aprilie 2014, cu modificărileşi
completările ulterioare.

IV. COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – atribuţii, organizare,
funcţionare;
2. Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale;
3. Cererea de asistenţă poliţienească internaţională;
4. Cooperarea prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerii de
legătură;
5. UnitateaNaţională EUROPOL;
6. Cadrul juridic de cooperare regională în sud-estul Europei;
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7. Sistemul de Informaţii Schengen;
8. Cazuri de persoane şi bunuri ce pot face obiectul semnalărilor în Sistemul de
Informaţii Schengen;
9. AtribuţiileBiroului SIRENE naţional.
BIBLIOGRAFIE
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 13 decembrie 2006
(republicatăînMonitorulOficial nr. 150 din 28 februarie 2014) privind unele
măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
2. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în
materie penală (republicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 27 mai 2019);
3. Ordonanța Guvernului nr. 30 din 27 august 2013 pentru crearea cadrului
instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de
Aplicare a Legii, publicată în MonitorulOficial nr. 551 din 30 august 2013;
4. Legea nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice
române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
Aplicare a Legii (Europol), MonitorulOficial nr. 211 din 8 martie 2018;
5. Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din
11 mai 2016 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare înMaterie
de Aplicare a Legii (Europol);
6. Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea
României la Sistemul de Informaţii Schengen, publicatăîn MonitorulOficial
nr. 240 din 3 aprilie 2014.
V. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Tactica efectuării cercetării la faţa locului.
2. Audierea persoanelor în cadrul anchetei penale.
3. Tactica efectuării percheziţiei .
4. Tactica efectuării confruntării.
5. Tactica efectuării reconstituirii.
6. Tactica identificării de persoane şi obiecte.
7. Tacticaefectuăriiconstatăriiîn flagrant a infracţiunilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României;
2. Codul de procedură penală al României.
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3. Marin Ruiu, Criminalistica – Curs universitar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
4. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
5. N. Grofu, Criminalistică. Tactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2019.
6. C. Pletea – Criminalistică, elemente de anchetă penală, EdituraLittle Star,
Bucureşti, 2003.
VI. METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de omor.
2. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de furt.
3. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de tâlhărie.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României.
2. Codul penal al României.
3. Codul de procedură penală al României.
4. Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediţia a VI-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
5. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013.
6. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014.
7. N. Grofu, Mic îndrumar de tactică şi metodologie criminalistică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2019.
B. PENITENCIARE
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
(20 întrebări - 6 întrebări din disciplina Drept penal. Partea generală; 7
întrebări din disciplina Drept penal. Parteaspecială; 7 întrebări din
disciplina Drept procesual penal)
TEMATICA
I. Drept penal. Partea generală
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
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2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
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- Traficul de persoane
- Traficul de minori
- Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
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- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata - dispoziţii generale (art. 349-370 Cpp)
BIBLIOGRAFIE
1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of.
nr.510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
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2. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat
în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală;
5. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
6. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală,
conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediţia a 4-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
8. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi
infracţiuni contra patrimoniului, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019;
9. C. Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2020;
10.M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze şi grile, ed. a-6-a,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
11.N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a
2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
12.Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de
procedură penală), vol I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
13.A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2020.
II. TEORIE ŞI TACTICĂ PENITENCIARĂ
(45 întrebări - 15 întrebări din disciplinaTeorie şi tactică penitenciară I;
20 întrebări din disciplinaTeorie şi tactică penitenciară II; 10 întrebări din
disciplinaTeorie şi tactică penitenciară III)
Teorie şi Tactică Penitenciară I (15 întrebări)
TEMATICA
Respectarea Drepturilor Omului în locurile de deţinere din România
1.Definirea Drepturilor Omului;
2.Funcţia recuperatorie a instituţiei penitenciare şi drepturile deţinuţilor;
3.Semnificaţia unor concepte şi norme referitoare la drepturile omului;
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4.Rapoarte ale unor organisme internaţionale privind respectarea drepturilor
persoanelor aflate în detenţie;
5.Societatea – beneficiarul funcţiei recuperatorii a penitenciarului;
Rolul şi locul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în înfăptuirea
actului de justiţie.
1.Cadrul normativ general de organizare şi funcţionare al sistemului penitenciar;
2.Principalele atribuţii ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
3.Organizarea executării pedepselor privative de libertate;
4.Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
5.Dispunerea unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
6.Structura organizatorică a unui loc de deţinere;
7. Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de deţinere dintr-o zonă
geografică; Atribuţiile acestora;
Primirea şi repartizarea condamnaţilor la pedepse privative de libertate în
locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
1.Asigurarea legalităţii deţinerii ;
2.Documentele pe baza cărora se primesc deţinuţii în penitenciar şi minorii în
centrele educative şi de detenţie;
3.Dosarul individual al persoanei condamnate;
4. Organizarea spaţiilor pentru primirea persoanelor private de libertate;
5. Măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar;
6. Principalele activităţi desfăşurate cu ocazia primirii şi repartizării deţinuţilor
în penitenciar;
7. Recoltarea probelor biologice;
Carantina penitenciară.
1.Noţiunea de carantină;
2.Scopurile carantinei;
3.Regulile de bază ale carantinei;
4.Măsuri specifice perioadei de carantină;
5.Activităţile medico-sanitare ce se desfăşoară în perioada de carantină;
Reglementări interne şi internaţionale privind siguranţa locului de deţinere
1.Recomandări internaţionale privind siguranţa locului de deţinere;
2.Reglementări interne privind siguranţa locului de deţinere;
3.Înfiinţarea locurilor de deţinere;
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Siguranţa materială a unui aşezământ de deţinere
1.Noţiunea siguranţei materiale a unui loc de deţinere;
2.Arhitectura penitenciară ;
3.Structura organizatorică a unui loc de deţinere;
4.Principii, metode şi misiuni de realizare a siguranţei locurilor de deţinere;
5. Mijloacele siguranţei de ordin material a locului de deţinere:
Documentele de planificare, organizare, conducere şi executare a sarcinilor
specifice de pază, escortare, însoţire, supraveghere şi intervenţie;
- planul de pază şi apărare a locului de deţinere;
- planul de alarmare a locului de deţinere;
- planul de cooperare regional ori inter-regional;
-planul de acţiune pentru îndeplinirea în comun a misiunilor cu unităţi
subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- mapa documentară a şefului de tură;
- raportul de recunoaştere a punctului de lucru;
- raportul de înfiinţare şi funcţionare a punctului de lucru;
- registrul pentru planificarea personalului în serviciul de pază şi supraveghere;
- registrul pentru planificarea personalului în serviciul de escortare;
- registrul pentru evidenţa dotării personalului cu armament, muniţie, mijloace
de imobilizare şi mijloace de legătură;
- registrul de procese verbale de apel;
- registrul de procese–verbale pentru predarea şi primirea serviciului;
- fişa postului;
- carnetul postului;
- manualul de proceduri utilizat de negociatori în gestionarea incidentelor
critice;
- manualul pentru gestionarea incidentelor: volumul I - gestionarea incidentelor
operaţionale şi volumul II - gestionarea incidentelor critice;
- manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare;
- planuri de prevenire şi reacţie la situaţii de urgenţă;
- documente privind informarea şi autorizarea aplicării mijloacelor de
imobilizare;
- formularul privind istoricul escortării persoanei private de libertate;
Siguranţa dinamică a locului de deţinere
1. Noţiunea de siguranţă dinamică a unui aşezământ de deţinere;
2. Conţinutul siguranţei dinamice:
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a. atribuţiunile personalului destinat siguranţei locului de deţinere;
-Atribuţii specifice unor categorii de personal
-Atribuţiile şefului de tură
-Atribuţiileşefului de secţie
-Atribuţiile personalului de la dispecerat
-Atribuţiile personalului din centrul de supraveghere electronică
b. aptitudini şi comportam ente ale personalului destinat realizării siguranţei
locului de deţinere;
3. Modul de realizare a siguranţei dinamice;
4. Regulamentul de ordine interioară dintr–un aşezământ de deţinere - Noţiune
şi structură;
5. Importanţa cunoaşterii situaţiei operative într–un loc de deţinere şi modul de
realizare a acestei activităţi;
Organizarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
1.Dispozitivul de pază – Scop şi organizare noţiune, cerinţe, condiţii,elemente;
2.Elementele de serviciu-componente ale dispozitivului de pază:postul de pază,
patrula, postul de observare;
3. Amenajarea şi dotarea perimetrelor;
4. Amenajări şi mijloace suplimentare de pază;
Executarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
1.Instruirea personalului din serviciul de pază;
2.Predarea-primirea serviciului de pază;
3.Îndatoriri şi sarcini specifice;
4.Uzul de armă;
5.Îndatoririle personalului din serviciul de pază:
- şef de schimb
- agent de pază
- agent patrulă
- agent post de observare
- post de pazăcucâini
Accesul în penitenciar
1.Reguli generale privind accesul în penitenciar-scop şi organizare;
2.Caracteristicile postului control ( amenajare, dotare, documente);
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3.Persoanele care au acces în penitenciar în baza calităţii şi competenţei
conferite de lege şi în baza funcţiei şi a prerogativelor conferite de aceasta,
precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale;
4.Persoanele care au acces în penitenciar pentru îndeplinirea atribuţiunilor de
serviciu pe bază de delegaţie;
5.Îndatoririle generale ale şefului postului control;
6.Îndatoririle şefului postului control privind accesul în sectorul administrativ şi
de comandă;
7.Îndatoririle şefului postului control amplasat la intrarea în sectorul de detenţie;
8. Controlul antiterorist şi de specialitate la intrarea în locul de deţinere.
Modalităţi de control ale persoanelor, mijloacelor de transport şi bagajelor;
9. Accesul mijloacelor de transport în locurile de deţinere;
Organizarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse
privative de libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
1. Scop şi organizare - Principii generale. Organizarea şi amenajarea secţiilor de
deţinere;
2.Amenajarea camerelor de deţinere;
3. Amenajarea camerelor pentru persoanele private de libertate cărora li se
aplică regimurile de maximă siguranţă, închis, semideschis şi deschis ;
4.Supravegherea persoanelor private de libertate – noţiune şi modalităţi de
realizare;
5.Organizarea supravegherii persoanelor private de libertate;
6. Stabilirea dispozitivului de supraveghere;
7.Supravegherea electronică;
8. Supravegherea electronică la distanţă;
Executarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse
privative de libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
1. Luarea în primire a serviciului de către supraveghetori. Atribuţiile
supraveghetorilor:
a) Atribuţiile generale ale supraveghetorilor;
b) Interdicţiile agenţilor supraveghetori;
2. Atribuţiile supraveghetorilor de pe secţii:
a) Înainte de intrarea în serviciu;
b) În timpul serviciului;
c) La ieşirea din serviciu;
3. Atribuţiile supraveghetorului de la curţile de plimbare şi spaţiile sportive;
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4. Atribuţiile supraveghetorului de la baie şi spălătorie;
5. Atribuţiile supraveghetorului însoţitor;
6. Atribuţiile supraveghetorului de la blocul alimentar;
7. Atribuţiile supraveghetorului la ateliere şi spaţii de producţie;
8. Atribuţiile supraveghetorului la camerele unde se execută sancţiunea
disciplinară cu izolarea;
9. Atribuţiile supraveghetorului de la infirmerie;
10.Atribuţiile supraveghetorului de la punctul de primire persoane private de
libertate;
11.Atribuţiile supraveghetorului de la punctul de primire persoane private de
libertate
Acordarea dreptului la vizite, pachete, corespondenţă, cumpărături şi
convorbiri telefonice persoanelor private de libertate
1.Organizarea acordării dreptului la vizite şi pachete;
2.Amenajarea sectorului vizite;
3.Atribuţiile şi sarcinile specifice ale supraveghetorilor de la sectorul vizite şi
pachete;
4.Supravegherea persoanelor private de libertate pe timpul acordării dreptului la
vizite şi pachete;
5.Vizita programată;
6. Dreptul la comunicări on-line;
7. Organizarea acordării dreptului la corespondenţă şi petiţie;
8. Acordarea dreptului la convorbiri telefonice;
9. Acordarea dreptului la cumpărături;
Organizarea şi executarea apelului persoanelor private de libertate;
1.Apelul persoanelor private de libertate. Noţiuni, tipuri, situaţii în care se
execută;
2.Executarea apelului de dimineaţă şi de seară;
3.Organizarea şi executarea apelului nominal;
4. Organizarea şi executarea apelului general;
Organizarea şi executarea percheziţiei persoanelor condamnate la pedepse
privative de libertate.
1.Noţiunea , importanţa şi tipurile percheziţiei ;
2. Percheziţia generală;
3.Percheziţia corporală;
4. Modalităţi specifice de realizare a percheziţiei;
5.Documente întocmite cu ocazia percheziţiei;
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6. Confiscarea bunurilor şi sumelor de bani.
7. Procedura de valorificare şi de distrugere a bunurilor confiscate;
Conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor desfăşurare cu persoane
private de libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
1. Atribuţiunile conducătorului locului de deţinere;
2. Atribuţiunile directorului adjunct cu siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
3. Atribuţiunile şefului serviciului siguranţa deţinerii;
4. Atribuţiunile şefului serviciului regim;
5. Actualizarea planului de pază şi apărare al locului de deţinere;
6. Coordonarea şi controlul activităţilor într- un loc de deţinere;
7.Evenimente negative care se raportează la Administraţia Naţională a
Penitenciarelor; Modul de raportare;
BIBLIOGRAFIE
1. Codul Penal al României;
2. Codul de procedurăpenală;
3. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal;
4. Legea nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, publicată înMonitorul Oficialnr. 271 din 11
aprilie 2016;
6. Hotărârea Guvernului nr.756 din 12 octombrie 2016 (actualizată) pentru
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei(actualizată până la
data de 26 noiembrie 2016);
7. Ordinulnr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
8. Ordinul
ministrului
justiţiei
nr.1322/C/2017
pentru
aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurareaactivităţilor şi
programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din
locurile de deţinere aflate în subordinea AdminsitraţieiNaţionale a
Penitenciarelor;
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9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2724/C/2018 din 10 iulie 2018 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a penitenciarelor;
10. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
11. Ordinul nr. 432/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa
nominală şi statistică a persoanelor private de libertate aflate în unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicat în
Monitorul Oficial, ParteaI nr. 157 din 11.03.2010, intrat în vigoare la
11.03.2010;
12. Decizia nr. 443/2016 din 24 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de lucru
pentru acordarea recompenselor pe baza Sistemului de creditare a
participării la activităţi şi programe educative, de asistenţă psihologică şi
asistenţă socială, activităţi lucrative, precum şi la prevenirea situaţiilor de
risc;
13. Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială,
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor
de imobilizare;
14. Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
15. Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU),
(Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P..
Bucureşti, 2003);
16. Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind
apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);
17. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la
Regulile penitenciare europene – REC – (2006)2;
18. Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei
forme oarecare de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale
privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003);
19. Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea
justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale
privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003);
20. Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului
–A.N.P., Bucureşti, 2003);
21. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară,
Ed. Sitech, Craiova, 2012;
22. Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul
persoanelor private de libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
23. Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit.
Tritonic, Bucureşti, 2005;
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24. Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri
în penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009 ;
25. Teorie şi tactică penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu.
Teorie şi Tactică Penitenciară II (20 întrebări)
TEMATICA
Organizarea şi executarea serviciului de escortare a persoanelor private de
libertate
1.Recomandări internaţionale privind escortarea persoanelor private de
libertate;
2.Noţiunea de escortare a persoanelor private de libertate; Principii generale;
3.Scop şi organizare. Personalul destinat activităţilor de escortare şi
însoţire.Compunerea escortei;
4.Condiţiile care stau la baza stabilirii itinerariului de deplasare a escortei;
5.Documentele ce se întocmesc în scopul organizării şi funcţionării serviciului
de escortare a persoanelor private de libertate;Formularul privind istoricul
escortării persoanei private de libertate.
6. Moduri de escortare
-Escortarea persoanelor private de libertate pe jos;
-Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport auto;
-Escortarea persoanelor private de libertate în nave fluviale;
-Escortarea persoanelor private de libertate în aeronave
7.Cooperarea administraţiei locului de deţinere cu alte instituţii pentru
îndeplinirea misiunilor de escortare
Escortarea persoanelor private de libertate la organe judiciare. Escortarea
şi paza persoanelor private de libertate la spitalele din reţeaua sanitară a
Ministerului Sănătăţii
1.Compunerea escortei la organele judiciare;
2. Pregătirea persoanelor private de libertate ce urmează să fie escortate la
organe judiciare;
3. Dotarea camerelor de arest şi amenajarea boxelor de la instanţele de judecată;
4. Dispozitivul de pază la instanţele de judecată şi organele de cercetare penală;
6. Paza şi supravegherea persoanelor private de libertate internate în spitalele
Ministerului Sănătăţii.
Atribuţiile personalului din serviciul de escortare a persoanelor private de
libertate
1.Atribuţiile generale ale personalului din serviciul de escortare ;
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2. Atribuţiile specifice ale personalului din serviciul de escortare;
3. Interdicţiile personalului din serviciul de escortare;
4. Activitatea şefului de escortă la instanţele de judecată şi organele de urmărire
penală;
5. Primirea şi predarea persoanelor private de libertate de către elementele de
escortare;
6. Activităţi desfăşurate de personalul din serviciul de escortare în situaţia
escortării persoanelor private de libertate cu grad sporit de risc;
7.Atribuţiile personalului din serviciul de escortare pe linia prevenirii
evenimentelor negative.
Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport
speciale, în vederea transferării de la un loc de deţinere la altul
1.Recomandări internaţionale privind transferul persoanelor private de libertate;
2.Transferul persoanelor private de libertate de la un loc de deţinere la altul;
3.Transferul persoanelor private de libertate din aresturile organelor de poliţie în
locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
4.Atribuţiile personalului de conducere şi de execuţie pentru prevenirea
evenimentelor negative ce se pot produce pe timpul transportului persoanelor
privative de libertate.
Munca persoanelor private de libertate
1. Recomandări internaţionale privind munca persoanelor private de libertate;
2.Reglementări interne privind munca persoanelor privative de libertate;
3.Munca factor principal în aplicarea principiului individualizării pedepsei;
4.Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la muncă;
5. Munca în regim de prestări servicii;
6. Activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului;
7. Munca deţinuţilor pe bază de voluntariat;
8. Durata muncii. Veniturile şi repartizarea lor;
9. Folosirea la muncă a condamnaţilor în funcţie de regim;
10. Evidenţa muncii şi a realizărilor obţinute de persoanele private de libertate.
Escortarea, paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la
punctele de lucru.
1.Condiţii generale privind organizarea şi funcţionarea unui punct de lucru;
2.Recunoaşterea punctelor de lucru. Documentele ce se întocmesc cu această
ocazie;
3.Înfiinţarea punctelor de lucru. Documentele ce stau la baza înfiinţării punctelor
de lucru;
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4.Funcţionarea punctelor de lucru;
5.Personalul destinat escortării persoanelor private de libertate la punctele de
lucru;
6.Atribuţiile şi interdicţiile personalului destinat escortării persoanelor private de
libertate la punctele de lucru;
7.Organizarea şi funcţionarea punctelor de lucru unde persoanele private de
libertate sunt cazate în exteriorul locului de deţinere;
Locuri şi momente vulnerabile în activităţile cu persoanele private de
libertate în interiorul şi exteriorul locului de deţinere
1.Locuri vulnerabile în activităţile cu persoanele private de libertate în exteriorul
locului de detenţie;
2.Momente vulnerabile ce pot să apară pe timpul desfăşurării activităţilor cu
persoanele private de libertate în exteriorul locului de detenţie;
3.Măsuri ce trebuie luate pentru prevenirea evenimentelor negative din partea
persoanelor private de libertate;
Persoanele private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului
1. Criterii de stabilire a riscului pe care îl prezintă persoana condamnată pentru
siguranţa penitenciarului;
2. Procedura de evaluare a riscului ;
3. Măsuri luate de administraţia locului de deţinere pentru monitorizarea
persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului;
4. Amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului;
5 Prezentarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului la organele judiciare, spitale, policlinici sau alte locuri din
exteriorul penitenciarului;
Principiile executării pedepselor privative de libertate
1.Judecătorul de supraveghere a privării de libertate;
2.Atribuţiile administrative şi administrativ-jurisdicţionale ale judecătorului de
supraveghere a privării de libertate;
3. Audierile prin videoconferinţă. Procedura audierii prin videoconferinţă;
Profilarea în sistemul penitenciar
1.Definirea conceptului de profilare;
2.Dispoziţii legale aplicabile în materia profilării;
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3.Procesul profilării
Regimurile de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare din România
1.Dispoziţii generale privind regimurile de executare a pedepselor privative de
libertate;
2. Regimul aplicabil deţinuţilor arestaţi preventiv în altă cauză;
Regimul de executare provizoriu;
3. Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de arestare
preventivă şi în secţiile de arestare preventivă din penitenciare;
4.Conţinutul regimului de maximă siguranţă;
5.Conţinutul regimului închis;
6.Conţinutul regimului semideschis;
7.Conţinutul regimuluideschis;
Executarea măsurilor educative privative de libertate
1. Organizarea executării măsurii internării într-un centru educativ şi într-un
centru de detenţie;
2. Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate;
3. Condiţiile internării;
4. Drepturile şi obligaţiile persoanelor internate;
Regimul de detenţie aplicat persoanelor private de libertate vulnerabile
1. Criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor;
2. Procedura de evaluare a vulnerabilităţii;
3. Măsuri de protecţie pentru deţinuţii vulnerabili şi martorii vulnerabili şi
ameninţaţi;
4.Regimul aplicat persoanelor private de libertate bolnavi;
5.Regimul de detenţie ce se aplică condamnaţilor care execută măsura
disciplinară cu izolarea; Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile deţinuţilor aflaţi în
executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea;
6. Regimul de detenţie ce se aplică condamnaţilor aflaţi în refuz de hrană.
Stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de detenţie pentru
persoanele private de libertate
1. Componenţa şi atribuţiile comisiei de individualizare a regimului de executare
a pedepselor privative de libertate;
2. Procedura stabilirii regimului de executare a pedepselor privative de libertate;
3. Procedura schimbării regimului de executare a pedepselor privative de
libertate;
4. Individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
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Drepturile persoanelor private de libertate I
Condiţiile de detenţie.
1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate;
2. Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase;
3. Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;
4. Măsuri pentru asigurarea accesului la dispoziţiile legale şi documentele
privind executarea pedepselor;
5. Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică;
6. Dreptul la comunicări on-line;
7. Dreptul la plimbare zilnică;
8. Dreptul la asistenţă diplomatică;
9. Dreptul la încheierea căsătoriei;
10. Dreptul de a vota;
11. Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal;
12. Dreptul la muncă;
13. Dreptul la învăţământ;
14. Dreptul persoanelor private de libertate la hrană;
15. Cazarea persoanelor condamnate. Dreptul
Drepturile persoanelor private de libertate II
1.Dreptul la informaţie a persoanelor private de libertate;
2..Dreptul la petiţionare a persoanelor private de libertate;
3.Dreptul la corespondenţă a persoanelor private de libertate;
4.Măsuri pentru exercitarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de
corespondenţă;
5.Dreptul la convorbiri telefonice a persoanelor private de libertate.
6.Drepturile persoanelor private de libertate de a primi vizite;
7. Drepturile persoanelor private de libertate de a primi vizite intimă;
8. Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri;
9.Controlul exercitat asupra acordării dreptului de a primi vizite şi bunuri;
10.Dreptul persoanelor private de libertate de a face cumpărături.
Asistenţa medicală a persoanelor private de libertate
1. Organizarea asistenţei medicale primare şi de specialitate acordată
persoanelor private de libertate;
2.Stabilirea stării de sănătate a persoanelor private de libertate la primirea
acestora în aşezămintele de detenţie; Examenul medical;
3. Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri;
4. Asistenţa medicală în cazuri speciale;
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5. Noţiuni generale privind afecţiunile medicale simulate şi afecţiunile medicale
disimulate de către persoanele private de libertate;
6..Igiena individuală şi igiena colectivă;
7. Măsuri ocazionate de constatarea urmelor de violenţă;
8. Măsuri în caz de autovătămare corporală.
Libertatea conştiinţei şi libertatea credinţelor religioase în penitenciarele
din România
1. Libertatea conştiinţei şi libertatea credinţelor religioase pentru persoanele
private de libertate;
2. Locul şi rolul asistenţei religioase în penitenciarele din România;
3. Preotul şi activitatea sa element de stabilitate în masa tuturor categoriilor de
deţinuţi;
4.Activitatea religioasă şi personalul de penitenciare.
Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate.
Sancţiunile disciplinare ce se aplică persoanelor private de libertate.
1.Obligaţiile persoanelor private de libertate;
2.Interdicţiile persoanelor private de libertate;
3. Abaterile disciplinare
4.Natura, conţinutul şi regimul sancţiunilor disciplinare;
5.Metodologia aplicării sancţiunilor disciplinare pentru persoanele private de
libertate; Constatarea abaterilor disciplinare, Procedura disciplinară
Recompensele acordate persoanelor private de libertate
1. Natura, conţinutul şi regimul recompenselor;
2. Tipurile recompenselor;
3. Metodologia acordării recompenselor;
Luările de ostatici;
Cauze determinante ale luărilor de ostatici;
Tipuri de victime în cazul luării de ostatici;
Metode şi tehnici de urmat pentru angajatul luat ostatic;
Reguli pentru angajaţii luaţi ostatici, în cazul intervenţiei structurilor
specializate;
Măsuri la încetare a intervenţiei- Debriefingul
 Intervenţia psihologică
 Simptome ale stresului posttraumatic
 Analiza incidentelor prin tehnica debriefing-ului
- Caracteristicile Debriefing-ului
- Etapele sesiunii de debriefing
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Teorie şi Tactică Penitenciară III (10 întrebări)
TEMATICA
Educaţia. Consideraţii generale
1. Definirea educaţiei. Educabilitatea
2. Rolul şi funcţiile educaţiei
3. Formele educaţiei.
4. Educaţia în penitenciar.
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Penitenciarul – instituţie penală şi educaţională:
1. Funcţiile instituţiei penitenciare;
2. Particularităţi ale tipurilor de unităţi de detenţie şi cadrul de reglementare a
activităţilor de reintegrare socială;
3. Personalul de reintegrare socială din unităţile de detenţie - categorii, atribuţii,
surse de stres.
Individualizarea măsurilor privative de libertate:
1.Evaluarea nevoilor de intervenţie ale persoanelor private de libertate.
Instrumente de evaluare:
a. educaţională (iniţială, periodică, finală);
b. psihologică (iniţială, periodică, finală);
c. socială (iniţială, periodică, finală).
2. Planificare a traseului execuţional penal.
Demersuri corespunzătoare domeniului educaţional (I):
1. Cadrul de reglementare a activităţilor de reintegrare socială în sistemul
penitenciar.
2. Activităţile şi programele educaţionale – caracteristici generale.
3. Instruirea şcolară a deţinuţilor.
4. Formarea profesională în unităţile de deţinere.
Demersuri corespunzătoare domeniului educaţional (II):
1. Oferta de activităţi şi programe educaţionale.
2. Elaborarea unui program educaţional/proiect de activitate educaţională.
3. Consilierea educaţională.
Demersuri specifice domeniului asistenţei psihologice
1. Programele de asistenţă psihologică specifică.
2. Programele de asistenţă psihologică generală.
3. Consilierea psihologică.
Demersuri specifice domeniului asistenţei sociale:
1. Programele de asistenţă socială.
2. Consilierea pe probleme sociale.
3. Demersuri de mediere socială.
Instrumente-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi.
Sistemul de creditare a participării deţinuţilor la activităţi.
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Pregătirea pentru liberare. Rolul asistentului social în etapa premergătoare
liberării condamnatului:
1. Evaluarea finală în vederea analizei persoanei private de libertate în cadrul
comisiei de propuneri pentruliberare condiţionată.
2. Programul de pregatire pentru liberare condiţiontă (PROLIB/RRR).
3. Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor vulnerabili.
4. Premise pentru acordarea asistentei postpenale. Medierea legăturii
condamnatului cu familia și comunitatea din care provine.
Statutul educatorului în penitenciar.
1. Etică şi deontologie profesională.
2. Modele de conduită în mediul de detenţie.
Colaborarea cu comunitatea.
1. Încheierea protocoalelor de colaborare.
2. Managementul voluntariatului.
Metode şi tehnici de introducere a drogurilor şi substanţelor interzise în locurile
de deţinere şi centrele de reeducare
Măsuri privind siguranţa deţinerii şi aplicarea regimului legal de deţinere
învederea combaterii consumului de droguri în penitenciare
Procedura de primire a deţinuţilor consumatori de droguri
Măsuri de aplicare a tratamentului medical deţinuţilor consumatori de droguri
Organizarea activităţii de asigurare a legalităţii deţinerii în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
1.Sistemul de evidenţă nominală şi statistică.
2. Prezentarea aplicaţiei de evidenţă informatizată de gestiune a datelor despre
persoanele private de libertate.
Primirea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, de la organele de poliţie.
1. Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
2.Comunicarea încarcerării instituţiilor interesate.
3.Punerea în executare a hotărârilor. Calculul pedepselor şi al fracţiunilor de
executat în vederea acordării liberării condiţionate.
4.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
5.Comunicarea încarcerării instituţiilor interesate
Operarea modificărilor în situaţia juridică.
1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
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2.Informarea structurilor din unitate şi a instituţiilor interesate despre
modificările intervenite
Transferarea persoanelor private de libertate ( propuneri, motive, avizare,
aprobare, documente, activităţi specifice la nivelul locurilor de deţinere la
transferare şi primire prin transfer).
1.Monitorizarea situaţiei arestaţilor preventiv .
2.Activităţi determinate de prezentarea în faţa organelor judiciare.
3.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
4.Informarea structurilor din unitate şi a instituţiilor interesate despre
modificările intervenite.
5.Activităţi determinate de comunicarea actelor procedurale persoanelor private
de libertate.
Stabilirea şi schimbarea regimului de executare.
1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
2.Proceduri şi elaborare documente specifice.
3.Punerea în libertate a persoanelor private de libertate(la termen, condiţionat,
prin întreruperea executării pedepsei, la adresă, etc.) .
4.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
5.Comunicarea liberării instituţiilor interesate.
Aplicarea instituţiei liberării condiţionate.
1.Operarea în documente şi aplicaţia informatizată.
2.Proceduri şi elaborare documente specifice.
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organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a
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persoanelor private de libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
23. GheorghiţăCălinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit.
Tritonic, Bucureşti, 2005;
24. Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri
în penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009 ;
25. Teorie şi tactică penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu.

III. ADMINISTRAŢIE PENITENCIARĂ
(5 întrebări)
TEMATICA
1. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
1.Prevederile legale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea Administraţia
Naţională a Penitenciarelor;
2. Atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
3.Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
4.Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
2. Cariera funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
1. Noţiuni introductive;
2.Structura carierei funcţionarului public din sistemul administraţiei
penitenciare;
3. Selecţionarea şi numirea în funcţie. Evaluarea şi avansarea funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare;
4. Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare;
5. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare.
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3. Drepturile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare.
Răspunderea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
1.Drepturile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
2. Condiţiile de muncă ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare;
3. Îndatoririle funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
4.Faptele considerate abateri disciplinare ce pot fi săvârşite de către funcţionarii
publici din sistemul administraţiei penitenciare;
5.Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare;
6.Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare;
7.Prescripţia şi radierea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici
din sistemul administraţiei penitenciare;
8.Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de
penitenciare;
2. Hotărârea Guvernuluinr. 756 din 12 octombrie 2016 (actualizată) pentru
organizarea, funcţionarea şi atribuţiileAdministraţieiNaţionale a
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei (actualizată până
la data de 26 noiembrie 2016);
3. Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

IV. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Tactica efectuării cercetării la faţa locului.
2. Audierea persoanelor în cadrul anchetei penale.
3. Tactica efectuării percheziţiei.
4. Tactica efectuării confruntării.
5. Tactica efectuării reconstituirii.
6. Tactica identificării de persoane şi obiecte.
7. Tacticaefectuăriiconstatăriiîn flagrant a infracţiunilor.
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BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României;
2. Codul de procedură penală al României.
3. Marin Ruiu, Criminalistica – Curs universitar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
4. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
5. N. Grofu, Criminalistică. Tactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2019.
6. C. Pletea – Criminalistică, elemente de anchetă penală, EdituraLittle Star,
Bucureşti, 2003.

V. METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ
(10 întrebări)

TEMATICA
1. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de omor.
2. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de furt.
3. Metodologia investigării criminalistice a infracţiunii de tâlhărie.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României
2. Codul penal al României.
3. Codul de procedură penală al României.
4. Emilian Stancu – Tratat de criminalistică, Ediţia a VI-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
5. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2013.
6. Marin Ruiu – Metodologie Criminalistică, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2014.
7. N. Grofu, Mic îndrumar de tactică şi metodologie criminalistică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2019.
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C. CONTRAINFORMAȚII
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
(20 întrebări - 6 întrebări din disciplinaDrept penal. Parteagenerală; 7
întrebări din disciplinaDrept penal. Parteaspecială; 7 întrebări din
disciplinaDreptprocesual penal)
TEMATICA
I. Drept penal. Partea generală
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
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- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
- Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
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- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
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5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata - dispoziţii generale (art. 349-370 Cpp)

BIBLIOGRAFIE
1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of.
nr.510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat
în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală;
5. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
6. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală,
conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediţia a 4-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
8. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi
infracţiuni contra patrimoniului, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019;
9. C. Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2020;
10.M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze şi grile, ed. a-6-a,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
11.N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a
2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
12.Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de
procedură penală), vol. I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
13.A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2020.
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II. TACTICĂ POLIŢIENEASCĂ
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Tacticapoliţienească – ramură de bază a învăţământului juridic de
specialitate.
2. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi
atribuţii.
3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti.
4. Prevenirea faptelor antisociale – latură fundamentală a activităţii
poliţiei.
5. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi
liniştii publice.
6. Organizarea şi funcţionarea poliţiei de proximitate.
7. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor
antisociale şi menţinerea ordinii şi liniştii publice.
8. Transferarea şi escortarea arestaţilor (retinuţilor) sau condamnaţilor la
pedeapsa închisorii.
BIBLIOGRAFIE
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 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;
3. Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 28.10.2019;
4. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech,
Craiova, 2014.
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III. METODE ŞI TEHNICI OPERATIVE
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Structurile de poliţie judiciară. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
(Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare).
2. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. Dispoziţii generale (art.138
din Codul de procedură penală).
3. Supravegherea tehnică. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror.
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Consemnarea
activităţilor de supraveghere tehnică. Prelungirea măsurii supravegherii
tehnice. Informarea persoanei supravegheate. Conservarea materialelor
rezultate din supravegherea tehnică (art.139-146 din Codul de procedură
penală).
4. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului (art.152 din Codul de procedură
penală şi Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).
5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a
colaboratorilor. Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a
colaboratorilor(art.148-149 din Codul de procedură penală).
6. Participarea autorizată la anumite activităţi (art.150 din Codul de procedură
penală).
7. Protecţia martorilor (Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor –
Dispoziţii generale. Programul de protecţie a martorilor. Dispoziţii finale).
8. Livrareasupravegheată(art.151 din Codul de procedurăpenală).
9. Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
(art.231 din Codul de procedură penală).
10. Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a
părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării (art.557 din Codul de
procedură penală).
11. Procedura dării în urmărire (art.521-526 din Codul de procedură penală).
12. Darea în urmărire internaţională (art.64 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
13. Executarea de către autorităţile române a unui mandate european de arestare
– Condiţii speciale (art.98 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală), Reţinerea şi arestarea în baza
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semnalării introduce în Sistemul de Informaţii Schengen (art.102 din Legea
nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală),
Predarea persoanei solicitate (art.113 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
14.Echipele comune de anchetă (art.239 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
BIBLIOGRAFIE
1. Codul de procedură penală (Legea nr.135/2010), publicat în “Monitorul
oficial al României” nr.486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în “Monitorul oficial al
României” nr.767 din 14 octombrie 2015;
3. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, republicată în “Monitorul oficial al României” nr.411 din 27 mai
2019, cu modificărileşi completările ulterioare;
4. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare,
republicată în “Monitorul oficial al României” nr.305 din 24 aprilie 2014,
cu modificărileşi completările ulterioare (inclusiv cele prevăzute în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/04.02.2020, publicată în
“Monitorul oficial al României” nr.103 din 11 februarie 2020);
5. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor, republicată în “Monitorul
oficial al României” nr.288 din 18 aprilie 2014, cu modificărileşi
completările ulterioare.

IV. COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – atribuţii, organizare,
funcţionare;
2. Principiile cooperării poliţieneştiinternaţionale;
3. Cererea de asistenţă poliţienească internaţională;
4. Cooperarea prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerii de legătură;
5. UnitateaNaţională EUROPOL;
6. Cadrul juridic de cooperare regională în sud-estul Europei;
7. Sistemul de Informaţii Schengen;
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8. Cazuri de persoane şi bunuri ce pot face obiectul semnalărilor în Sistemul de
Informaţii Schengen;
9. AtribuţiileBiroului SIRENE naţional.
BIBLIOGRAFIE
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 13 decembrie 2006
(republicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) privind unele
măsuri pentru facilitareacooperării poliţieneşti internaţionale;
2. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în
materie penală (republicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 27 mai 2019);
3. OrdonanțaGuvernului nr. 30 din 27 august 2013 pentru crearea cadrului
instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de
Aplicare a Legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 551 din 30 august 2013;
4. Legea nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice
române cu AgenţiaUniunii Europene pentru Cooperare în Materie de
Aplicare a Legii (Europol), MonitorulOficial nr. 211 din 8 martie 2018;
5. Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din
11 mai 2016 privind AgenţiaUniunii Europene pentru Cooperare în Materie
de Aplicare a Legii (Europol);
6. Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea
României la Sistemul de Informaţii Schengen, publicată în Monitorul Oficial
nr. 240 din 3 aprilie 2014.

V. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE
ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Dispoziții generale privind protecția informațiilor clasificate (Capitolul I din
Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și Capitolul I
din Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România)
2. Informații secrete de stat (Capitolul II din Legea nr.182/2002 privind
protecția informațiilor clasificate)
3. Informații secrete de serviciu (Capitolul III din Legea nr.182/2002 privind
protecția informațiilor clasificate)
4. Obligații, răspunderi și sancțiuni (Capitolul V din Legea nr.182/2002 privind
protecția informațiilor clasificate)
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5. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie
specifice claselor şi nivelurilor de secretizare (Capitolul II din Hotărârea
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România)
6. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea,
multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea
informaţiilor clasificate (Capitolul III din Hotărârea Guvernului nr.585/2002
pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România)
7. Protecția informațiilor secrete de stat (Capitolul IV din Hotărârea
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România)
8. Exercitarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor
clasificate (Capitolul VI din Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru
aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România)
9. Securitatea industrială (Capitolul VII din Hotărârea Guvernului nr.585/2002
pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România)
10. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal (art.3 din Legea
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în
Monitorul oficial nr.1101 din 25.11.2004, cu modificările și completările
ulterioare.
2. Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, publicată în
Monitorul oficial nr.248 din 12.04.2002, cu modificările și completările
ulterioare.
3. Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilorclasificate în România, publicată în Monitorul
oficial nr.485 din 05.07.2002, cu modificările și completările ulterioare.
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D. CRIMINALISTICĂ
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
(20 întrebări - 6 întrebări din disciplinaDrept penal. Parteagenerală; 7
întrebări din disciplinaDrept penal. Parteaspecială; 7 întrebări din
disciplinaDreptprocesual penal)
TEMATICA
I. Drept penal. Partea generală
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
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- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
- Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
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III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
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3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata - dispoziţii generale (art. 349-370 Cpp)
BIBLIOGRAFIE
1. Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of.
nr.510/24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat
în M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală;
5. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2016;
6. M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală,
conform noului Cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
7. Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediţia a 4-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
8. V. Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracţiuni contra persoanei şi
infracţiuni contra patrimoniului, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck,
Bucureşti, 2019;
9. C. Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II, Ediţia a 4-a, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2020;
10.M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze şi grile, ed. a-6-a,
Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2019;
11.N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediţia a
2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;
12.Anca Lelia Lorincz, Drept procesual penal (conform noului Cod de
procedură penală), vol. I şi II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
13.A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2020.
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II. TACTICĂ POLIŢIENEASCĂ
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Tactica poliţienească – ramură de bază a învăţământului juridic de
specialitate.
2. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi
atribuţii.
3. Cunoaşterea şi analiza situaţiei operative poliţieneşti.
4. Prevenirea faptelor antisociale – latură fundamentală a activităţii
poliţiei.
5. Competenţa Poliţiei Române pe linia asigurării şi menţinerii ordinii şi
liniştii publice.
6. Organizarea şi funcţionarea poliţiei de proximitate.
7. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor
antisociale şi menţinerea ordinii şi liniştii publice.
8. Transferarea şi escortarea arestaţilor (retinuţilor) sau condamnaţilor la
pedeapsa închisorii.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionareaPoliţiei
Române, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002;
2. 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;
3. Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 28.10.2019;
4. Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech,
Craiova, 2014.
III. METODE ŞI TEHNICI OPERATIVE
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Structurile de poliţie judiciară. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
(Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare).
2. Metode speciale de supraveghere sau cercetare. Dispoziţii generale (art.138
din Codul de procedură penală).
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3. Supravegherea tehnică. Procedura de emitere a mandatului de supraveghere
tehnică. Autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică de către procuror.
Punerea în executare a mandatului de supraveghere tehnică. Consemnarea
activităţilor de supraveghere tehnică. Prelungirea măsurii supravegherii
tehnice. Informarea persoanei supravegheate. Conservarea materialelor
rezultate din supravegherea tehnică (art.139-146 din Codul de procedură
penală).
4. Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului (art.152 din Codul de procedură
penală şi Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice).
5. Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a
colaboratorilor. Măsurile de protecţie a investigatorilor sub acoperire şi a
colaboratorilor(art.148-149 din Codul de procedură penală).
6. Participarea autorizată la anumite activităţi (art.150 din Codul de procedură
penală).
7. Protecţia martorilor (Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor –
Dispoziţii generale. Programul de protecţie a martorilor. Dispoziţii finale).
8. Livrareasupravegheată(art.151 din Codul de procedurăpenală).
9. Executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsa inculpatului
(art.231 din Codul de procedură penală).
10. Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a
părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării (art.557 din Codul de
procedură penală).
11. Procedura dării în urmărire (art.521-526 din Codul de procedură penală).
12. Dareaînurmărireinternaţională(art.64
din
Legea
nr.302/2004
privindcooperareajudiciarăinternaţionalăînmateriepenală).
13. Executarea de către autorităţile române a unui mandate european de arestare
– Condiţii special (art.98 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală), Reţinerea şi arestarea în baza semnalării
introduse în Sistemul de Informaţii Schengen (art.102 din Legea nr.302/2004
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală), Predarea
persoanei solicitate (art.113 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea
judiciară internaţională în materie penală).
14. Echipele comune de anchetă (art.239 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciară internaţională în materie penală).
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BIBLIOGRAFIE
1. Codul de procedură penală (Legea nr.135/2010), publicat în “Monitorul
oficial al României” nr.486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr.235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private
în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în “Monitorul oficial al
României” nr.767 din 14 octombrie 2015;
3. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, republicată în “Monitorul oficial al României” nr.411 din 27 mai
2019, cu modificărileşi completările ulterioare;
4. Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare,
republicată în “Monitorul oficial al României” nr.305 din 24 aprilie 2014,
cu modificărileşi completările ulterioare (inclusiv cele prevăzute în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.20/04.02.2020, publicată în
“Monitorul oficial al României” nr.103 din 11 februarie 2020);
5. Legea nr.682/2002 privind protecţia martorilor, republicată în “Monitorul
oficial al României” nr.288 din 18 aprilie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare.
IV. COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ
(10 întrebări)
TEMATICA
1. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională – atribuţii, organizare,
funcţionare;
2. Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale;
3. Cererea de asistenţă poliţienească internaţională;
4. Cooperarea prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi ofiţerii de legătură;
5. UnitateaNaţională EUROPOL;
6. Cadrul juridic de cooperare regională în sud-estul Europei;
7. Sistemul de Informaţii Schengen;
8. Cazuri de persoane şi bunuri ce pot face obiectul semnalărilor în Sistemul de
Informaţii Schengen;
9. AtribuţiileBiroului SIRENE naţional.
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BIBLIOGRAFIE
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103 din 13 decembrie 2006
(republicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) privind unele
măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
2. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în
materiepenală (republicatăînMonitorulOficial nr. 411 din 27 mai 2019);
3. Ordonanța Guvernului nr. 30 din 27 august 2013 pentru crearea cadrului
instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de
Aplicare a Legii, publicată în MonitorulOficial nr. 551 din 30 august 2013;
4. Legea nr. 56 din 6 martie 2018 privind cooperarea autorităţilor publice
române cu AgenţiaUniunii Europene pentru CooperareînMaterie de Aplicare
a Legii (Europol), MonitorulOficial nr. 211 din 8 martie 2018;
5. Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European şi al Consiliului din
11 mai 2016 privind AgenţiaUniunii Europene pentru Cooperare în Materie
de Aplicare a Legii (Europol);
6. Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea
României la Sistemul de Informaţii Schengen, publicată în Monitorul Oficial
nr. 240 din 3 aprilie 2014.
V. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ
(20 întrebări)
TEMATICA
1. Tactica efectuării cercetării la faţa locului.
2. Audierea persoanelor în cadrul anchetei penale.
3. Tactica efectuării percheziţiei .
4. Tactica efectuării confruntării.
5. Tactica efectuării reconstituirii.
6. Tactica identificării de persoane şi obiecte.
7. Tacticaefectuăriiconstatăriiîn flagrant a infracţiunilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României;
2. Codul de procedură penală al României.
3. Marin Ruiu, Criminalistica – Curs universitar, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2017.
4. Emilian Stancu - Tratat de criminalistică, ediţia a VI-a, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2015.
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5. N. Grofu, Criminalistică. Tactică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2019.
6. C. Pletea – Criminalistică, elemente de anchetă penală, Editura Little Star,
Bucureşti, 2003.

Page 103 of 164

Anexa nr. 9
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ
- SESIUNEA IULIE 2021 –
pentru programele de studii universitare
„Ordine şi Siguranţă Publică”
învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
seria 2018 – 2021
Facultatea de Poliție de Frontieră
EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- POLIȚIE DE FRONTIERĂ I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Tactica poliţiei de frontieră – supravegherea la
frontieră
Tactica poliţiei de frontieră – controlul la frontieră
Investigarea Criminalităţii Transfrontaliere
Managementul Integrat al Frontierelor
Legislaţie Schengen
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- IMIGRĂRI I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Legislaţie şi proceduri de azil şi integrare
Procedura și utilizarea sistemului Eurodac
Asistența și integrarea străinilor
Combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate
Legislație Schengen
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
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EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- PAȘAPOARTE I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români (I)
Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români (II)
Evidența pașapoartelor simple
Personalizarea documentelor de călătorie
Legislaţie Schengen
Instituţii de drept penal şi drept procesual penal

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- POLIȚIE DE FRONTIERĂ I. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – SUPRAVEGHEREA LA
FRONTIERĂ (15 întrebări)
TEME:
1. Măsurile poliţieneşti aplicate de poliţiştii de frontieră în timpul misiunilor
de supraveghere a frontierei;
2. Posturile şi patrulele poliţiei de frontieră destinate supravegherii frontierei.
BIBLIOGRAFIE:
1. OUG 104/2001;
2. Popescu Cristian şi colectiv – Ghid practic pentru poliţiştii de frontieră, 2008;
3. Colectiv - Tactica Poliţiei de Frontieră – Supravegherea frontierei, Ed. MAI,
2004;
4. Note de curs - Tactica Poliţiei de Frontieră.

II.

TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – CONTROLUL LA
FRONTIERĂ (15 întrebări)

TEME:
1. Elemente de securitate în documentele de călătorie;
2. Utilizarea bazelor de date și a echipamentului de serviciu în contextul
activităților de supraveghere și control desfășurate în punctele de trecere a
frontierei;
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3. Condițiile de trecere a frontierei României pentru persoane, bunuri și
mijloace transport;
4. Portretul vorbit;
5. Evaluarea comportamentală în contextul activităților de supraveghere și
control desfășurate în punctele de trecere a frontierei;
6. Specificul activităților desfășurate în punctele de trecere aeriene, rutiere,
feroviare și navale;
7. Alertele în Sistemul Informatic Schengen;
8. Contravenții în punctele de trecere a frontierei;
9. Codul de Conduită FRONTEX.
BIBLIOGRAFIE:
A. Legislație comunitară relevantă:
1. Regulamentul (UE) nr.399/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de
trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)
actualizat;
2. Regulamentul (UE) 2017/458 al Parlamentului European și al Consiliului
din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului 399/2016
3. Directiva nr.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 Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a
Regulamentului (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 ș i 93/96/CEE
4. Regulamentul (UE) nr. 1806/2018al Parlamentului European și al
Consiliului din 14 noiembrie 2018 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror
resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei
țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
5. Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004
privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice
integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre;
6. Regulamentul nr.444/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi
elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise
de statele membre;
7. Decizianr. 565/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15
mai 2014 de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la
frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația,
Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale
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ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o
perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de
abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE
B. Legislație națională relevantă:
1. Ordonanţă de Urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, actualizată
2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a
României, actualizată
3. Ordonanţă de Urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)
(*actualizată*) privind regimul străinilor în România;
4. Legea nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate (*actualizată*);
5. Hotărârea nr.94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate;
6. 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;
7. Ordinul M.A.E. nr. 1124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de
trecere a frontierei de stat acceptate de statul român;
8. Ordinul nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile
autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și
Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări
sau Sistemul de Informații Schengen
9. Legea nr.61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice*);
10. Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic
al contravenţiilor.
C. Surse on-line
1. https://www.consilium.europa.eu/prado/ro/prado-glossary/pradoglossary.pdf
2. https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Frontex_Code_of_Co
nduct.pdf
E. www.frontex.europa.eu
E. www.frontex.europa.eu
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III.

INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII
TRANSFRONTALIERE
(15 întrebări)

TEME:
1. Criminalitatea transfrontalieră organizată
a) Traficul de persoane
b) Traficul de migranți
c) Contrabanda
d) Traficul de droguri
e) Trafic de autovehicule furate
2. Infracțiuni de fals - Falsuri în înscrisuri
3. Infracțiuni specifice fenomenului de migrație ilegală
a) Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
b) Facilitarea șederii ilegale în România
4. Protecția informațiilor clasificate
5. Analiza de risc (Riscul – identificare, analizare, combatere /
Vulnerabilitate, amenințare și impact – în contextul prevenirii și
combaterii infracționalității transfrontaliere)
BIBLIOGRAFIE:
A.Legislație națională:
1. Codul Vamal al României (Legea 86 / 2006 cu modificările și completările
ulterioare), art.270, art. 271, art. 272, art. 273.
2. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale
organizate;
3. Legea nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de
droguri, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu
modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.678/2001 cu modificările și completările ulterioare;
6. Noul Cod Penal (Legea 286/2009 cu modificările și completările
ulterioare), art.210, art.262, art. 263, art.264, art.311, art.313, art.320, art.321,
art.322, art.323, art.324, art. 325, art. 326, art. 327, art. 328.
7. Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului
şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate;
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8. Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de
persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate;
9. Regulamentul (UE) NR. 19/2011 privind cerințele pentru omologarea de
tip referitoare la plăcuța producător regulamentară și la numărul de identificare
al vehiculului
B. Legislație Europeană
1. CIRAM – Common Integrated Risk Analysis Model – Modelul Comun al
Analizei de Risc Integrate.
IV. MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIERELOR (15 întrebări)
TEME:
1. Clarificări conceptuale privind managementul: principiile managementului,
structura managementului și procesul managerial.
2. Motivarea personalului și actul decizional în management.
3. Metode şi tehnici utilizate în cadrul managementului. Controlul /evaluarea
activităţilor operative.
4. Stilurile de conducere.
5. Dezvoltarea resurselor umane și evaluarea personalului
BIBLIOGRAFIE:
1. Sergiu Adrian VASILE, Extrase de curs Management organizațional,
Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, 2018;
2. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de
Frontieră Române privind controlul la frontierele României nr
239393/01.04.2015
EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- IMIGRĂRI I. LEGISLAȚIE ȘI PROCEDURI PRIVIND AZILUL ȘI
INTEGRAREA
(15 întrebări)
TEME:
1. Cadrul legal european și internațional în domeniul azilului – Convenția de la
Geneva din 1951 și instrumentele UE privind procedura de azil și calificarea
pentru acordarea unei forme de protecție internațională (general)
2. Principii și garanții procedurale în procedura de azil; Drepturile și obligațiile
solicitanților de azil pe parcursul procedurii de azil
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3. Forme de protecție; Criterii pentru recunoașterea statutului de refugiat și
acordarea protecției subsidiare
4. Accesul la procedura de azil – primirea și înregistrarea cererilor de azil
5. Documentele eliberate solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de
protecție; Stabilirea identității solicitanților de azil (general)
6. Intervievarea solicitanților de azil și soluționarea cererilor de azil; Tipuri de
proceduri (general)
7. Cercetarea și utilizarea informațiilor din țara de origine; Informația și limitele
acesteia; Surse secundare de informare
BIBLIOGRAFIE:
1. Manual “Activități specifice în domneiul Protecției Internaționale”
2. Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13
decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de
protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru
persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul
protecţiei acordate (Directiva privind Calificarea), Jurnalul Oficial al UE L180
din 29.06.2013,cu termen de transpunere la 21.12.2013;
3. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie
2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei
internaţionale (Directiva privind Procedurile), Jurnalul Oficial al UE L180 din
29.06.2013 cu termen de transpunere la 21.07.2015;
4. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului României nr. 1251/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul acesteia din
1967.
II. PROCEDURA ȘI UTILIZAREA SISTEMULUI EURODAC
(15 întrebări)
TEME:
1. Sursele, evoluția, obiectivele, misiunea și funcțiile de bază ale sistemului
Dublin
2. Domeniul de aplicare a sistemului Dublin în contextul european, definiții,
principiile generale și garanțiile în procedura de determinare a
responsabilității
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3. Criteriile utilizate în cadrul procedurii de determinare a statului membru
responsabil
4. Clauzele discreționare și obligațiile statului membru responsabil
5. Procedurile de preluare și reprimire utilizate în vederea determinării statului
membru responsabil
6. Elemente de probă și dovezi circumstanțiale utilizate în cadrul procedurii de
determinare a statului membru responsabil
7. Sistemul de date EURODAC – informații generale, scopul, principii, rolul și
funcționalitatea sistemului de date
8. Procedura de determinare a statului membru responsabil pentru solicitanții de
protecție internațională
9. Procedura de determinare a statului membru responsabil pentru străinii cu
ședere ilegală
10. Solicitările transmise României în cadrul procedurii de determinare a statului
membru responsabil
11. Utilizarea mijlocului de comunicații DubliNet în cadrul procedurii de
determinare a statului membru responsabil
12. Colectarea, transmiterea și compararea amprentelor digitale în sistemul de
date Eurodac
13. Înregistrarea, stocarea, ștergerea anticipată și marcarea datelor în sistemul de
date Eurodac
14. Prelucrarea datelor, protecția datelor și responsabilitatea în utilizarea
sistemului de date Eurodac
BIBLIOGRAFIE:
1. Manual “Activități specifice în domneiul Protecției Internaționale”;
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 604/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de
examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid
(Regulamentul Dublin III), Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013;
2. Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 118/2014 din 30 ianaurie
2014 pentru amendarea Regulamentului (CE) nr. 1560/2003 stabilind regulile
detaliate pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003 de stabilire a
criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de
examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe;
3. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 603/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea
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sistemului ’’Eurodac’’ pentru compararea amprentelor digitale în scopul
aplicării eficiente a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului
(UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie
2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională
prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări
terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii
din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a
sistemelor informatice la scara largă, în spaţiul de libertate, securitate şi
justiţie, Jurnalul Oficial al UE L180 din 29.06.2013;
4. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1560/2003 din 2 septembrie 2003 de
stabilire a regulilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.
343/2003 de stabilire a criteriilor si mecanismelor pentru determinarea
statului membru responsabil pentru examinarea unei solicitări de azil depuse
în unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe.
III.

ASISTENȚA ȘI INTEGRAREA STRĂINILOR
(15 întrebări)

TEME:
1. Legislația europeană privind recepția, asistența și integrarea străinilor
2. Legislația națională privind recepția, asistența și integrarea străinilor
3. Legislația europeană privind condiţiile de recepţie – strandarde și indicatori
4. Cooperarea interinstituțională în procesul de integrare
5. Programul guvernamental de integrare destinat persoanelor cu o formă de
protecţie şi persoanelor cu un drept de şedere în România
6. Relocarea refugiaţilor în România
7. Relocarea în regim de urgență – Centrul de Tranzit în Regim de Urgență
Timișoara
8. Regulile de ordine interioară ale centrelor regionale
9. Transferul solicitanţilor de azil între centrele regionale
BIBLIOGRAFIE:
1. Manual“Activități specifice în domeniul Protecției Internaționale”
2. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26
iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie
internaţională (Directiva privind Recepţia), Jurnalul Oficial al UE L180 din
29.06.2013, cu termen de transpunere la 20.07.2015;
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3. Legea nr.122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1251 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.122/2006 privind azilul în
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanţa nr.44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a
străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în
România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. HOTĂRÂRE nr. 945 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un
drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene,
cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 130 din 25 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului de
ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de
azil, publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 2 septembrie 2016;
8. Hotărârea nr. 1596 din 4 decembrie 2008 pentru relocarea refugiaților, cu
modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 291 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în
România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi
relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru
reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia;
10.
Ordinul nr. 688 din 16 decembrie 2008 privind desemnarea
structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi stabilirea
responsabilităţilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie
urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la
Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de
implementare a acestuia.
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IV.

COMBATEREA ȘEDERII ILEGALE ȘI A MUNCII
NEDECLARATE (15 întrebări)

TEME:
1. Regimul şederii ilegale.
2. Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.
3. Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României. Dispoziții
generale privind încadrarea în muncă a străinilor.
BIBLIOGRAFIE:
1. OUG nr.194/2002, privind regimul străinilor în România, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României.
EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE
- PAȘAPOARTE I.

REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULAȚII A
CETĂȚENILOR ROMÂNI (I) (15 întrebări)

TEME:
1. Cronologia introducerii în circulaţie a paşapoartelor româneşti începând
cu prima lege modernă asupra paşapoartelor;
2. Noțiuni de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie;
3. Contextul legislativ actual referitor la limitarea exercitării dreptului la
libera circulație în străinătate;
4. Mandatul european de arestare – considerații teoretice și aspecte practice;
5. Recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești, a ordonanțelor
penale și a actelor judiciare în relația cu statele terțe.
BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români,
Direcția Generală de Pașapoarte, 2019;
2. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.
2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti;
3. Legea nr.65/2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a
Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor
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multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie
1976;
4. Legea nr.114/2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind
suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii
diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968;
5. Ordonanţa Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenţia
cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine,
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.192/2006 pentru medierea şi organizarea profesiei de
mediator, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările
ulterioare;
15. Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor
de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de
imobil, cu modificările şi completările ulterioare;
16. OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor
regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană,
cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/2013 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale
nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
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19. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE)
nr.2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi
elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie
emise de statele membre;
20. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE)
nr.444/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.2.252/2004;
21. Legea nr.133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate;
22. Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
23. Legea nr.169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate;
24. Legea nr.175/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate;
25. Legea nr.206/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate;
26. Legea nr.264/2009 privind aprobarea OUG nr.207/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
27. Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep
taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

II. REGIMUL JURIDIC AL LIBEREI CIRCULAȚII A
CETĂȚENILOR ROMÂNI (II) (15 întrebări)
TEME:
1. Documente de călătorie în străinătate;
2. Stabilirea domiciliului în străinătate;
3. Limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate;
4. Aspecte particulare privind soluţionarea cererilor de eliberare a
paşapoartelor pentru minori.
5. Acordarea, redobândirea şi pierderea cetăţenieiromâne – aspecte incidente
în activitatea de paşapoarte
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BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Regimul juridic al liberei circulații a cetățenilor români (partea
a II-a), Direcția Generală de Pașapoarte, 2019;
III. EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR SIMPLE (15 întrebări)
TEME:
1. Cadrul legislativ incident evidenţelor de paşapoarte;
2. Consideraţii generale cu privire la evidenţele de paşapoarte ale Direcţiei
Generale de Paşapoarte;
3. Aspecte particulare cu privire la evidenţa paşapoartelor simple la nivelul
structurilor teritoriale;
4. Baze de date utilizate în evidenţa paşapoartelor simple;
5. Modul de gestionare a paşapoartelor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Evidența pașapoartelor simple, Direcția Generală de
Pașapoarte, 2019;
2. Legea nr.16/1996 privind Arhivelor Naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, actualizată;
4. OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii, actualizată;
5. Hotărârea Guvernului nr.94/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a Legii nr.248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
6. Hotărârea Guvernului nr.1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date.
IV.
PERSONALIZAREA DOCUMENTELOR DE CĂLĂTORIE
(15 întrebări)
TEME:
1. Documente de călătorie citibile optic;
2. Zona de inspecție vizuală (VIZ);
3. Zona citibilă optic (MRZ);
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Caracteristicile de formă și conținut ale documentelor de călătorie;
Sistemul de emitere și evidență a pașapoartelor simple electronice și
temporare – e-Pass (aplicația IDIS);
6. Sistemul informatic integrat pentru personalizarea pașapoartelor
electronice (AQUA);
7. Fluxul tehnologic de personalizare a documentelor electronice.
4.
5.

BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul Personalizarea documentelor de călătorie, Direcția Generală de
Pașapoarte, 2019;
2. Colecțiunea vechilor legiuiri administrative, Regulamentele Organice ale
Valahiei ȘI Moldovei, vol. 1 - Biblioteca Institutului de Științe
Administrative al României, București, Întreprinderile „Eminescu” S.A.,
1944;
3. Recomandările Documentului 9303 „Machine Readable Travel
Document”, care reprezintă standardele și procedurile Organizației Aviației
Civile Internaționale (ICAO) privitoare la documentele de călătorie – ediția
7, 2015.
4. Regulamentul (CE) nr.2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru
elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în
documentele de călătorie emise de statele membre, cu modificările și
completările ulterioare;
5. Decizia Comisiei nr. C (2018) 7774 pentru stabilirea specificațiilor
tehnice aferente dispozitivelor de securitate și elementele biometrice
integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele
membre;
6. Decizia Comisiei C(2009) 7476 de modificare a Deciziei Comisiei
C(2008) 8657 de stabilire a unei politici de certificare conform dispozițiilor
din specificațiile tehnice privind standardele pentru elementele de securitate
și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie
emise de statele membre;
7. Hotărârea Guvernului nr.556/2006 privind stabilirea datei de la care se
eliberează pașapoarte simple temporare, precum și a formei și conținutului
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr.557/2006 privind stabilirea datei de la care se
pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români
în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
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10. Hotărârea Guvernului României nr.94/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și
completările ulterioare.
V.
LEGISLAŢIE SCHENGEN (10 întrebări)
DISCIPLINĂ COMUNĂ PENTRU
POLIȚIE DE FRONTIERĂ, IMIGRĂRI ȘI PAȘAPOARTE –

TEME:
1. Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană;
2. Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe;
3. Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen;
4. Sistemul Informatic Schengen și Sistemul Informatic Național de
Semnalări;
5. CCPI - Biroul SIRENE – legislație, atribuții, organizare, cooperare,
categorii de semnalări, acțiuni de urmat, protecția datelor;
6. Agenția Europeană Frontex – atribuții, misiuni, profile, gestionarea
integrată a frontierelor, operațiuni comune.
BIBLIOGRAFIE:
A. Legislație europeană:
1. Acorduldin 14 iunie 1985 între guvernele statelor uniunii economice
Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze
privindeliminarea graduală a controalelor la frontierele comune, încheiat la
Schengen, la 14 iunie 1985;
2. 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);
3. Directiva Parlamentului şi Consiliului European nr.38/2004/EC din data
de 29 Aprilie 2004 cu privire la dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de
familie de a circula şi domicilia liber pe teritoriul Statelor Membre;
4. Regulamentul nr.399/2016 de instituire a unui Cod comunitar privind
regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen),
5. 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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6. Regulamentul (CE) 1986/2006 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
7. Regulamentul (CE) 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului
de Informații Schengen din a doua generație.
8. Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al
Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă
la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE)
2016/1624
B. Legislație națională:
1. OUG nr.103/2006, republicată (M. Of, Partea I, nr.150 din 28.02.2014)
privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale,
modificată şi completată prin: Legea nr. 201/2010 publicată în M. Of, Partea I,
nr.718 din 28.10.2010;
2. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie
penală, modificată şi completată;
C. Cursuri universitare:
1. Gabriel PEREŞ, Legislaţie Schengen - curs universitar, Ed. Sitech, Craiova,
2016;
2. Gabriel PEREŞ, Politici şi Strategii în domeniul Schengen, Ed. Sitech,
Craiova, 2013.

VI. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL(20
întrebări)
- DISCIPLINĂ COMUNĂ PENTRU
POLIȚIE DE FRONTIERĂ, IMIGRĂRI ȘI PAȘAPOARTE Instituţii de drept penal şi drept procesual penal
A. Tematica
I. Drept penal. Partea generală
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
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6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
I. Drept penal. Partea specială
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
-Proxenetismul
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6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
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- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata – dispoziţii generale (art. 349-370 C. p.p)

B. BIBLIOGRAFIE:
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24
iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
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- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal,publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 , cu modificările
şi completările ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în
M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform
noului cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2020;
- Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală, partea specială,
Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucreşti, 2020;
- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediția a 4-a, Editura C.H.
Beck, București, 2019;
- Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei
și infracțiuni contra patrimoniului, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București,
2019;
- Cristina Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal.
Partea specială II. Ediția a 4-a, Editura C.H.Beck, București, 2020;
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019.
* * *
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Anexa nr. 10
Tematica și bibliografia recomandată pentru examenul de licență
- sesiunea iulie 2021 pentru programele de studii universitare
„ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ”
învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
seria 2018 – 2021
organizate de către Facultatea de Jandarmi (IF) şi Facultatea de Poliţie
(IFR)

TACTICA JANDARMERIEI (30 întrebări)
ANUL I
1. Rolul Ministerului Afacerilor Interne în cadrul Sistemului Naţional de
Ordine şi Siguranţă Publică
1. Consideraţii generale şi delimitări conceptuale referitoare la ordinea
publică, asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice;
2. Ministerul Afacerilor Interne - definiţie, structura organizatorică;
organizarea Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică; conducerea
ministerului;
3. Sistemul forţelor de ordine şi siguranţă publică din România. Locul şi
rolul Jandarmeriei Române în Sistemul de Ordine şi Siguranţă Publică intern.
2. Destinaţia, caracteristicile, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române
1. Jandarmeria Română – definiţie şi caracteristici;
2. Atribuţiile Jandarmeriei Române în timp de pace, pe timpul stării de
asediu, la mobilizare şi în timp de război.
3. Structura organizatorică a Jandarmeriei Române.
4. Drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române.
3. Elemente de Tactica Jandarmeriei şi de tactică generală.
1. Tactica Jandarmeriei şi Tactica Generală – noţiuni generale şi delimitări
conceptuale;
2. Principii generale şi principii specifice referitoare la acţiunile
jandarmeriei;
3. Procedee de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii şi clasificare;
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4. Modalităţi şi măsuri de acţiune specifice jandarmeriei – definiţii;
clasificare.
4. Formarea deprinderilor specifice de bază ale jandarmilor din
compunerea elementelor de dispozitiv
1. Dotarea jandarmilor în misiuni specifice;
2. Pregatirea pentru misiune; instructajul jandarmilor pentru a intra în
serviciu;
3. Dispozitive de patrulare / deplasare specifice jandarmilor; tehnici de
cercetare a terenului / obiectivelor adoptate de jandarmi în misiuni specifice;
4. Uzul de armă conform prevederilor legale în vigoare. Somaţii specifice
jandarmilor / militarilor, ziua şi noaptea.
5. Noţiuni generale privind reprezentarea grafică a elementelor de
dispozitiv specifice Jandarmeriei Române
1. Semne convenţionale – definiţie; particularităţi de reprezentare;
2. Principii şi reguli generale referitoare la întrebuinţarea culorilor, a
abrevierilor şi a siglelor pentru redarea semnelor convenţionale. Înscrierea
termenilor calendaristici.
6. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru îndeplinirea
misiunilor
1. Elemente de dispozitiv specifice Jandarmeriei Române – definiţie şi
clasificare;
2. Îndatoriri generale şi interdicţii ale jandarmilor în elementele de
dispozitiv, pe genuri de misiuni;
7. Documente de organizare, planificare şi executare a pazei şi protecţiei
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale, cu efective de
jandarmi
1. Prevederi legale privind asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi transporturilor speciale, cu efective de jandarmi;
2. Forme şi procedee de asigurare a pazei şi protecţiei obiectivelor cu
efective de jandarmi;
3. Documente de planificare, organizare şi executare a misiunilor de pază
şi protecţie a obiectivelor, bunurilor şi valorilor asigurate cu pază cu efective de
jandarmi la nivel element de dispozitiv, grupă şi pluton.
8. Sisteme integrate şi dispozitive de pază şi protecţie
1. Noţiuni generale.
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2. Factori de risc; nivele de risc şi analiza de risc la obiective asigurate cu
pază cu efective de jandarmi.
3. Sisteme integrate de pază şi protecţie; Dispozitive de pază şi protecţie
cu efective de jandarmi.
9. Elemente de dispozitiv specifice structurilor de jandarmi, destinate
asigurării securităţii obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor
speciale
1. Noţiuni generale;
2. Elemente de dispozitiv specifice jandarmilor, pentru paza şi protecţia
obiectivelor, bunurilor şi valorilor, definiţii; semne convenţionale;
3. Îndatoriri şi interdicţii specifice jandarmilor care încadrează subunităţi
de pază şi protecţie instituţională.
ANUL II
1. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor.
1.1. Principii generale şi delimitări conceptuale.
1.2. Instituirea şi ridicarea pazei.
1.3. Organizarea, executarea şi controlul pazei.
2. Organizarea şi executarea misiunii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor, cu efective de jandarmi.
2.1. Principii generale.
2.2. Structurile de pază din cadrul Jandarmeriei Române.
2.3. Analiza de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor din competenţa Jandarmeriei Române.
2.4. Principiile de bază în întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor la
dispoziţie din cadrul Jandarmeriei Române.
2.5. Dispozitivul de pază.
2.6. Planificarea, organizarea şi executarea serviciului de pază.
3. Paza la obiectivele de importanţă deosebită pentru activitatea statului şi
economice.
3.1. Principii generale.
3.2. Planificarea, organizarea şi executarea serviciului de pază.
3.3. Asigurarea pazei la obiectivele de importanţă deosebită pentru
activitatea statului şi economice.
3.4. Organizarea conducerii, cooperării şi intervenţiei.
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4. Asigurarea pazei sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi
obiectivelor financiar-bancare.
4.1. Principii generale.
4.2. Asigurarea protecţiei, supravegherii şi ordinii publice.
5. Asigurarea pazei localurilor misiunilor diplomatice, a unor agenţii şi
reprezentanţe economice străine, sediilor unor organisme şi organizaţii
internaţionale.
5.1. Principii generale.
5.2. Planificarea, organizarea şi executarea serviciului de pază.
5.3. Organizarea conducerii, cooperării şi intervenţiei.
6. Asigurarea pazei transporturilor de produse cu caracter special, de
bunuri, valori şi corespondenţă clasificată.
6.1. Principii generale.
6.2. Planificarea, organizarea şi executarea pazei.
6.3. Organizarea conducerii, cooperării şi intervenţiei.
7. Asigurarea pazei, protecţiei, supravegherii şi intervenţiei la conductele
magistrale de transport produse petroliere şi la instalaţiile aferente
acestora.
7.1. Principii generale.
7.2. Planificarea, organizarea şi executarea pazei, protecţiei, supravegherii
şi intervenţiei.
7.3. Forme şi procedee specifice de acţiune adoptate pentru asigurarea
pazei, protecţiei, supravegherii şi intervenţiei.
7.4. Organizarea conducerii, a cooperării şi a intervenţiei.
7.5. Dispozitivul şi elementele de dispozitiv folosite pentru asigurarea
pazei, protecţiei şi supravegherii.
8. Aspecte generale privind constatarea contravențiilor de către jandarmi
8.1. Contravenția – aspecte generale;
8.2. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei ori
răspunderea pentru fapta săvârşită.
- Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei (legitima
apărare; cazul fortuit; constrângerea; eroarea de fapt; starea de necesitate;
iresponsabilitatea şi infirmitatea; minoritatea; beţia involuntară completă).
- Cauzele care înlătură răspunderea pentru fapta săvârşită: prescripţia
aplicării sancţiunii contravenţionale; prescripţia executării sancţiunii
contravenţionale.
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9. Aspecte practice privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor de
către jandarmi.
9.1. Activităţi desfăşurate de agentul constatator din Jandarmerie cu
ocazia constatării unei contravenţii.
- Completarea procesului verbal de constatare a contravenţiei.
- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
- Aplicarea avertismentului.
- Aplicarea amenzii: plata a jumătate din minimul amenzii; concursul de
contravenţii; pluralitatea de contravenţii (făptuitori); alte situaţii.
- Confiscarea şi ridicarea în vederea confiscării (după caz), sancţiune
complementară.
- Interzicerea accesului la unele competiţii şi jocuri sportive - sancţiune
contravenţională complementară.
- Stabilirea despăgubirilor civile.
9.2. Nulitatea procesului-verbal
9.3. Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în unităţile
Jandarmeriei Române.
9.4. Operaţiuni ulterioare întocmirii procesului verbal de constatare a
contravenţiei.
- Înregistrarea procesului verbal de constatare a contravenţiei.
- Destinaţiile exemplarelor procesului-verbal.
9.5. Căi de atac şi punerea în executare a sancţiunii amenzii.
9.6. Cazuri speciale.
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite de minori, de
cetăţenii străini;
- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor privind ordinea şi liniştea
publică.
10. Constatarea şi sancţionarea de către jandarmi a contravenţiilor
prevăzute în anumite legi speciale
10.1. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii
şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10.2. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.
10. 3. Contravenţiile silvice.
10.4. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de O.G. nr.25/2006 privind
întărirea capacităţii administrative a Oficiului român pentru drepturile de autor,
cu modificările şi completările ulterioare.
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10.5. Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute de legea nr.4/2008 privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
11. Ordinea şi siguranţa publică.
11.1. Consideraţii generale şi delimitări conceptuale.
11.2. Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice.
11.3. Scopul, modalităţile şi direcţiile de acţiune ale strategiei de realizare
a ordinii şi siguranţei publice.
11.4. Principiile de realizare a ordinii şi siguranţei publice.
11.5. Sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică din România.
11.6. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică.
11.6.1. Atribuţiile Poliţiei Române în domeniul ordinii şi siguranţei
publice.
11.6.2. Atribuţiile Jandarmeriei Române în domeniul ordinii şi siguranţei
publice.
11.7. Pregătirea forţelor de ordine şi siguranţă publică.
11.8. Conducerea forţelor de ordine publică.
11.9. Cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice.
11.10. Colaborarea pe plan extern în domeniul ordinii publice.
12. Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică.
12.1. Consideraţii generale.
12.2. Contextul european şi naţional - riscuri şi vulnerabilităţi actuale
existente la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional.
12.3. Obiective şi direcţii de acţiune.
12.4. Punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea strategiei naţionale
de ordine şi siguranţă publică.
13. Adunările publice în România.
13.1. Delimitări conceptuale.
13.2. Cadrul juridic de reglementare a adunărilor publice.
13.3. Clasificarea adunărilor publice.
13.4. Procedura declarării, organizării şi desfăşurării adunărilor publice.
13.5. Obligaţiile organizatorilor şi ale participanţilor la adunările publice.
14. Asigurarea şi/sau restabilirea ordinii publice.
14.1. Principii generale.
14.2. Planificarea, organizarea, coordonarea şi monitorizarea acţiunilor de
asigurare şi / sau restabilire a ordinii publice.
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14.3. Conducerea acţiunilor de asigurare şi/sau restabilire a ordinii
publice.
14.4. Asigurarea ordinii publice în cazul adunărilor publice declarate,
nesupuse procedurii declarării şi în cazul adunărilor publice spontane şi
interzise.
14.5. Restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin acţiuni
sau fapte care contravin legii.
15. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia competiţiilor şi a
jocurilor sportive.
15.1. Termeni şi expresii specifice.
15.2. Menţinerea şi asigurarea ordinii publice cu ocazia desfăşurării
competiţiilor ori jocurilor sportive.
15.3. Clasificarea competiţiilor şi a jocurilor sportive.
15.4. Obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri sportive.
15.5. Obligaţiile personalului de ordine şi siguranţă.
15.6. Obligaţiile spectatorilor.
16. Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de asigurare a ordinii publice la
competiţii şi jocuri sportive.
16.1. Principii generale.
16.2. Competenţe şi responsabilităţi.
16.3. Atribuţiile personalului de specialitate (ofiţerul de informare,
monitorul de securitate).
ANUL III
1. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice.
1. Determinări conceptuale. Cerinţe generale.
2. Dispozitive adoptate.
3. Conţinutul procedurilor standard privind executarea misiunilor de
asigurare şi restabilire a ordinii publice.
2. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul desfăşurării
manifestărilor publice sportive.
1. Determinări conceptuale. Cerinţe generale.
2. Dispozitive adoptate.
3. Conţinutul procedurii standard privind executarea misiunilor de
asigurare a ordinii publice pe timpul manifestărilor sportive.
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3. Intervenţia structurilor de jandarmi pentru asigurarea ordinii şi
siguranţei publice şi participarea în comun cu alte structuri abilitate la
misiuni de salvare, salvare–evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de
inundaţii, catastrofe, epidemii sau explozii.
1. Situațiile de urgență civilă. Delimitări conceptuale. Domenii de aplicare.
2. Principii de acţiune.
3. Dispozitive de acţiune şi elemente de dispozitiv realizate.
4. Executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea
şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din
zona acestora, precum şi pe litoralul Mării Negre, în Delta Dunării ori în
staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ
1. Delimitări conceptuale. Cerinţe generale.
2. Dispozitive adoptate. Dotare.
3. Proceduri de acţiune.
6. Executarea mandatelor de aducere.
1. Delimitări conceptuale. Cerinţe generale.
2. Dispozitive adoptate. Dotare.
3. Proceduri de acţiune.
5. Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor.
1. Aspecte generale.
2. Analiza de risc.
3. Documente ce reglementează activitatea de pază și protecție
instituțională.
4. Dispozitive adoptate. Elemente de dispozitiv. Dotare.
6. Paza, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport
produse petroliere și la instalațiile aferente acestora
1. Aspecte generale;
2. Analiza de risc;
3. Documente ce reglementează activitatea de pază, supraveghere și
intervenție la conductele magistrale;
4. Dispozitive adoptate, elemente de dispozitiv, precum și dotarea
acestora;
7. Paza transporturilor de bunuri, valori și produse cu caracter special.
1. Aspecte generale;
2. Analiza de risc;
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3. Documente ce reglementează misiunea de pază a transporturilor;
4. Dispozitive adoptate, particularitățile elementelor de dispozitiv. Dotare;
8. Detaşamentul de jandarmi executând încercuirea, blocarea, urmărirea şi
ambuscada, ca forme de acţiune principale ale jandarmeriei, specifice stării
de asediu, la mobilizare şi în timp de război.
1. Delimitări conceptuale. Cerinţe generale.
2. Dispozitivul de acţiune, cerinţe şi misiuni.
BIBLIOGRAFIE:
- Enuță Cătălin, Nistor Gabriel, Tactica Jandarmeriei - curs universitar,
Modulul de pregătire în domeniul misiunilor de menţinere a ordinii şi siguranţei
publice, Editura Sitech, Craiova, 2019;
- Enuță Cătălin, Dogaru Ștefan, Tactica Jandarmeriei - curs universitar,
Modulul de pregătire în domeniul misiunilor de Pază şi Protecţie instituţională,
Editura Sitech, Craiova, 2019;
- Enuță Cătălin, Lică Sorin Constantin, Constatarea şi sancţionarea
faptelor antisociale de către personalul din Jandarmeria Română - studiu de
specialitate, Editura Sitech, Craiova, 2019;
- Pişleag Ţuţu, Busuioc Ion, Căpăţînă Sorin, Adunările publice – potenţial
de conflictualitate, ediţia a II-a, Editura Sitech, Craiova, 2013 ;
- Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a
Constituţiei României nr. 429/2003, publicată in Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
- Codul de procedură penală;
- Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019,
aprobată prin Hotărârea nr. 33 din 23/06/2015, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 450 din 23/06/2015;
- Legea nr. 45/1994 privind apărarea naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 15/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.30 din 25
aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 9 mai 2007,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
cu modificările şi completările ulterioare;
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- Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor

publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, cu modificările si
completările ulterioare;
- Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi
liniştii publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor,
modificată şi completată de Legea nr. 180/2016, publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr.812 din 14.10.2016 (art. 46-52 uzul de armă) , cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau
totală a forţelor armate şi al stării de război, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă, aprobată prin Legea nr. 453 din 12.11.2004, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
publicată în M.Of. nr.1161 din 8 decembrie 2004, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
silvice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări
de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
21/1992 privind protecţia consumatorilor;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.G. nr. 2 din 12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
publicată în M.Of. nr. 410 din 25.07.2001, cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.G. nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 78 din 29 ianuarie 2015;
- H.G. nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor,
bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- H.G. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor

şi C.S.M., a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului,
menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste
sedii, precum şi protecţia magistraţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G. nr. 779/2015, pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Ordine şi
Siguranţă Publică 2015-2020;
- H.G. nr. 1152/2014 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea
Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 30 decembrie 2014;
- H.G. nr.196/2005 privind strategia M.A.I. de realizare a ordinii şi
siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea
criminalităţii stradale;
- H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând M.A.I., cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinul MAI nr. 67/2017 privind elaborarea analizei de risc la
securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor și transporturilor speciale
din responsabilitatea structurilor MAI, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr.1507/2006 privind planul-cadru de cooperare între
I.G.P.R. şi I.G.J.R. pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menţinere a
ordinii publice;
- Ordinul MAI nr. 60/2010 privind organizarea si executarea activitatilor
de mentinere a ordinii si sigurantei publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ (10 întrebări)
1) Cunoaşterea legislaţiei şi a regulamentelor militare:
1. Ordinea interioară în unitate
1.1.Relaţiile dintre militari;
1.2.Gradele militare
1.3.Acordarea salutului militar;
1.4.Prezentarea militarilor în faţa comandanţilor sau superiorilor
în grad / funcţie;
1.5.Comportarea militarilor în diferite situaţii;
1.6.Activitatea zilnică în unitate
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2. Statutul cadrelor militare din Jandarmeria Română
3. Conducerea unităţii militare pe timp de pace
3.1. Comandantul unităţii militare;
3.2. Locţiitorul comandantului unităţii militare;
3.3. Şeful de stat major;
3.4. Atribuţiile modulelor funcţionale din cadrul unităţii;
3.5. Atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul
subunităţii;
4. Ţinuta militarilor
4.1. Reguli referitoare la portul uniformei militare şi hainelor
civile
4.2. Portul semnului personal de identitate şi al bijuteriilor
4.3. Îngrijirea frizurii şi a feţei
5. Sănătatea militarilor
5.1. Igiena şi asistenţa medicală
5.2. Scutirile şi concediile medicale
6. Învoiri, permisii, concedii;
7. Rapoarte personale ale militarilor
8. Activităţi festive
8.1. Depunerea Jurământului militar.
8.2. Prezentarea Drapelului de luptă;
8.3. Sărbătorirea zilei naţionale/zilei armei/zilei patronului
spiritual al armei;
8.4. Ziua porţilor deschise;
8.5. Alte activităţi festive.
9. Cazarea militarilor
9.1. Întreţinerea cazărmilor.
9.2. Cazarea militarilor.
9.3. Particularităţi privind cazarea militarilor.
10. Serviciul de permanenţă pe unitate
10.1. Studentul de serviciu pe subunitate.
10.2. Plantonul pe subunitate.
11. Disciplina militară.
11.1.Domeniu de aplicare a prevederilor Regulamentului
disciplinei militare.
11.2.Autoritatea militară şi obligaţiile ce decurg din aceasta.
11.3.Modalităţile de realizare a disciplinei militare.
11.4.Recompense şi sancţiuni disciplinare.
2) Topografie militară:
a) procedee topografice de folosire a terenului:
Page 136 of 164

* obiectul şi importanţa topografiei militare;
* elemente topografice ale terenului;
* cunoaşterea formelor caracteristice ale terenului;
b) topografie militară. Orientarea în teren fără hartă:
* definiţia orientării. Procedee de orientare. Orientarea în teren cu
ajutorul aştrilor şi după indici din natură;
* cunoaşterea busolei. Orientarea cu ajutorul busolei;
* procedee expeditive de determinare în teren: a distanţelor, a
înălţimii detaliilor de planimetrie, a pantei terenului şi a lăţimii unui râu;
* determinarea azimutului unei direcţii. Determinarea direcţiei
unui azimut dat.
c) forma şi dimensiunile Pământului:
* noţiuni asupra formei şi dimensiunilor pământului;
* puncte, linii, direcţii şi unghiuri caracteristice pe globul
terestru;
* sisteme de coordonate.
d) harta şi planul topografic:
* noţiuni generale asupra cartografiei;
* noţiuni asupra proiecţiilor cartografice;
* proiecţia cilindrică transversală conformă Gauss.
e) harta şi planul topografic:
* cadrul hărţilor în proiecţia Gauss;
* reţeaua rectangulară;
* scheletul şi nomenclatura hărţilor;
* scările hărţilor şi modul de folosire a lor;
f) reprezentarea detaliilor terenului pe hărţile topografice:
* semne convenţionale;
* reprezentarea punctelor de bază, a localităţilor, construcţiilor,
conductelor;
* reprezentarea reţelei de comunicaţii;
* reprezentarea reţelei hidrografice;
* reprezentarea reliefului.
g) probleme ce se pot rezolva pe hartă la cabinet:
* determinarea distanţelor.
* determinarea vizibilităţii între puncte / a zonelor văzute şi
nevăzute.
h) pregătirea hărţilor topografice pentru lucrul de stat major:
* consideraţii generale;
* studiul caracteristicilor hărţilor;
* asamblarea hărţilor.
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i) probleme ce se pot rezolva cu harta în teren:
* orientarea hărţii în teren;
* determinarea punctului de staţie pe hartă.
3) Cunoaşterea explozivilor clasici şi improvizaţi:
a) Noţiuni generale;
b) Descrierea şi caracteristicile principalilor explozivi clasici;
c) Sisteme şi mijloace pirotehnice şi electrice de aprindere;
d) Explozivi improvizaţi şi amestecuri explozive;
4) Cunoaşterea mijloacelor incendiare
a) consideraţii generale, clasificare;
b) descrierea principalelor substanţe şi amestecuri incendiare;
c) confecţionarea şi folosirea mijloacelor incendiare improvizate;
d) protecţia împotriva substanţelor incendiare.
5) Armele de distrugere în masă şi protecţia populaţiei împotriva acestora
1. Noţiuni generale despre A.D.M.; Definiţia A.D.M.; Reacţiile
nucleare.
2. Armele nucleare:
- Definirea şi clasificarea armelor nucleare;
- Factorii distructivi ai exploziei nucleare;
3. Armele chimice:
- Definirea armelor chimice;
- Clasificarea substanţelor toxice de luptă;
- Principalele substanţe toxice de luptă şi efectele acestora asupra
organismului uman.
4. Armele biologice:
- Definirea şi clasificarea armelor biologice;
- Principalele tipuri de arme biologice şi efectele acestora asupra
organismului uman.
5. Măsuri de protecţie a populaţiei împotriva A.D.M.
6) Protecţia civilă şi managementul dezastrelor
a. Dezastre – manifestări naturale distructive:
- Noţiuni generale;
- Clasificare;
- Descriere.
b. Dezastre – evenimente provocate de accidente:
- Noţiuni generale;
- Clasificare;
Descriere.
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BIBLIOGRAFIE:
- Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române;
- Apostolescu Cristian, Cezar Peţa, Marin Porojanu, Pregătire militară
generală - curs universitar, Editura M.I.R.A., Bucureşti, ediţia 2007;
- Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez,
Daniel Stanciu, Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar,
editura MAI, Bucureşti, 2005;
- Lucian Petre, Harta – oglinda terenului, Editura Militară, Bucureşti,
1984;
- Topografie militară, ed. 1976;
- R.G. 5 - Regulamentul instrucţiei de front, anexă la Ordinul ministrului
apărării naţionale nr. M.28/2009;
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 64 / 30.04.2014, Regulamentul
onorurilor şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne;
- R.G.-1 – Regulamentul de ordine interioară în unitate, ediţia 2016
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 38/2016;
- R.G.-3 – Regulamentul disciplinei militare, ediţia 2013, aprobat prin
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64/2013;

INSTRUCŢIA TRAGERII (10 întrebări)
1. Cunoaşterea armamentului
1.1. Cunoaşterea pistolului mitralieră md. 1963, cal. 7,62 mm
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
1.2. Cunoaşterea pistolului md. 1974, cal. 7,65 mm, a pistolului Glock
17 cal. 9x19 mm şi a pistolului Makarov cal. 9x18 mm.
- destinaţie;
- caracteristici tehnico-tactice;
- principalele piese şi mecanisme;
- principiul de funcţionare;
- incidente de tragere, cauze şi remedieri;
- modul de întreţinere şi păstrare.
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2. Regimul armelor de foc şi muniţiilor în România
2.1. Definiţii generale. Categorii de arme şi muniţii.
2.2. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinaţiei.
2.3. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv.
2.4. Rolul, descrierea şi întrebuinţarea cartuşelor..
3. Generalităţi privind noţiunile de balistică
3.1. Noţiuni generale referitoare la balistica interioară:
- arderea pulberii;
- fenomenul tragerii;
- reculul şi viteza iniţială a glonţului;
- rezistenţa, uzura, umflarea (explozia) şi vivacitatea ţevii.
3.2. Noţiuni generale referitoare la balistica exterioară:
- traiectoria şi elementele ei;
- forma traiectoriei şi însemnătatea ei practică;
- influenţa condiţiilor de tragere asupra traiectoriei glonţului.
4. Reguli şi măsuri de siguranţă pentru prevenirea accidentelor pe timpul
utilizării armamentului (în poligon, pe timpul aplicaţiilor, în misiuni)
- Reguli şi măsuri de siguranţă pe timpul executării tragerilor în poligon;
- Personalul destinat pentru organizarea şi conducerea tragerilor în poligon.
BIBLIOGRAFIE:
- Ţuţu Pişleag, Cristian Apostolescu, Cristian Profirescu, Dumitru Buterez,
Daniel Stanciu, Cezar Peţa Bazele tragerii cu armamentul, curs universitar,
editura MAI, Bucureşti, 2005;
- Cristian Apostolescu, Marin Porojanu, Cezar Peţa, Pregătire militară
generală, curs universitar, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Bucureşti, 2007;
- Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, aprobat prin Ordinul ministrului Internelor şi
Reformei Administrative nr. 485 din 19.05.2008;
- Instrucţiunea privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de
tragere de către studenţii Academiei de Poliţie ,,Al.I.Cuza”;
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 196/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor În vigoare de la 04 noiembrie 2019.
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 01 noiembrie 2019;
- Instrucţiuni, principii şi reguli de tragere cu armamentul de infanterie,
ediţia 1993;
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- Manual pentru instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie, ediţia
1993.

OPERAŢII MULTINAŢIONALE (10 întrebări)
1. Dinamica mediului de securitate intern şi regional
1. Noţiuni generale şi delimitări conceptuale referitoare la mediul intern şi
regional de securitate;
2. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale şi a Uniunii
Europene;
3. Cauze şi efecte ale conflictelor care au avut loc în unele state europene,
ce au determinat intervenţia organismelor de securitate şi a forţelor
multinaţionale în misiuni de stabilitate şi de menţinere a păcii.
2. Prevederi ale strategiilor de securitate şi apărare ale Uniunii Europene.
Rolul organismelor internaţionale în menţinerea păcii
1. Rolul O.N.U., N.A.T.O., O.S.C.E., U.E. şi ale altor alianţe de state în
asigurarea păcii şi securităţii europene şi globale;
2. Prevederi ale Strategiei de Securitate a U.E. şi ale Strategiei N.A.T.O.
referitoare la operaţii multinaţionale;
3. Politici de securitate şi apărare comune ale Uniunii Europene (P.E.S.A.,
P.E.S.C., P.E.S.A.C.).
3. Particularităţi ale organizării şi desfăşurării misiunilor internaţionale la
care participă stucturi europene de jandarmi şi ale Jandarmeriei Române
1. Noţiuni generale, delimitări conceptuale şi tipologia misiunilor
internaţionale.
2. Prevederi internaţionale şi interne referitoare la organizarea şi
desfăşurarea misiunilor internaţionale;
3. Forţa de Jandarmerie Europeană (EUROGENDFOR / FJE) în misiuni
civile şi în operaţiuni militare – organizarea şi misiunile FJE;
4. Cooperarea poliţienească internaţională şi proceduri internaţionale
aplicabile în cadrul convenţiilor EUROPOL ŞI EULEX
4.Constituirea şi pregătirea detaşamentelor Jandarmeriei Române,
destinate executării misiunilor în sprijinul păcii (PEACE SUPPORT
OPERATIONS – PSO)
1. Noţiuni generale despre operaţiile în sprijinul păcii;
2. Statutul juridic al personalului structurilor din M.A.I. pe timpul
operaţiilor în sprijinul păcii.
3. Selecţia, pregătirea şi deplasarea jandarmilor români în teatrul de
operaţii pentru a participa la misiuni în sprijinul păcii;
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5.Proceduri legale de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor români în
misiuni internaţionale
1. Mandatul forţelor care participă la operaţii multinaţionale şi misiuni
internaţionale;
2. Folosirea graduală a forţei fizice, mijloacelor de intervenţie, de protecţie
şi a armamentului din dotarea jandarmilor în misiuni internaţionale;
3. Proceduri de acţiune în diferite situaţii ale jandarmilor care participă la
misiuni internaţionale;
6. Particularităţi ale participării detaşamentelor Jandarmeriei Române în
misiuni internaţionale sub egida NATO, EULEX, UE şi ONU
1. Misiunea Eulex Kosovo;
2. Misiunea ISAF din Afganistan sub egida NATO;
3. Misiunea UE de monitorizare în Georgia;
4. Misiunea EUCAP Sahel Niger.
7. Cooperarea Jandarmeriei Române sub egida FJE, FIEP, ATLAS
1. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida F.J.E.
2. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida FIEP
3. Colaborare şi cooperare inter-instituţională sub egida ATLAS
BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 550 din 2004, privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române;
- Legea nr. 121 din 15 iunie 2011, privind participarea forţelor armate la
misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la
Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului
de instituire a Comunităţii Europene;
- Profirescu Cristian, Operaţii Multinaţionale – curs universitar pentru
studenții anului III specialitatea jandarmi, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- drd. Cătălin Enuţă, Valenţele Jandarmeriei Române în managementul
crizelor pe alte spaţii geografice, Editura Sitech, Craiova, 2015;
- Petre Duţu, Mihai-Ştefan Dinu, „Politica Europeană de Securitate şi
Apărare – cadrul de manifestare şi dezvoltare a intereselor de securitate
naţională”, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” - Centrul de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate, Bucureşti, 2007;
- dr. Ţuţu Pişleag, Ioan - Dorin Rus, Ovidiu Brătulescu, David
Ungureanu, Jandarmeria Română în operaţii multinaţionale, Editura U.N.Ap.,
Bucureşti 2006;
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- David Ungureanu, Participarea structurilor Ministerului
Administraţiei şi Internelor la misiuni internaţionale, Editura Sitech, Craiova,
2009.
MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL (10 întrebări)
1. Structura organizaţională - cadru de manifestare a managementului

militar în Jandarmerie.
2. Postul – elementul de bază al structurii organizaţionale.
3. Funcţiile managementului.
4. Metodele şi tehnicile manageriale în domeniul militar. Stilul de
conducere.
5. Actul decizional în domeniul militar.
6. Managementul formării profesionale.
7. Managementul resurselor umane în cadrul Jandarmeriei Române.
8. Recrutarea şi selecţia resurselor umane.
9. Acordarea gradelor militare. Înaintarea în gradul următor.
10. Naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie
şi trecerea în rezervă a cadrelor militare.
11. Aprecierea de serviciu a cadrelor militare.
12. Tutela profesională.
13. Managementul carierei ofiţerilor din cadrul Jandarmeriei Române.
14. Regimul disciplinar al personalului din structurile Jandarmeriei
Române.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în
M.Of. Partea I nr. 155 din 20.07.1995 (cu modificările şi completările
ulterioare);
2. O.M.A.I. nr. 177 din 2016 privind activitatea de management resurse
umane în unităţile militare ale M.A.I. publicat în M.Of., Partea I nr. 931 din
18.11.2016
3. Ilie Gorjan, Management militar – note de curs, Editura Silvy, Bucureşti,
2006;
4. Cezar Peţa, Management organizaţional, Editura Sitech, Craiova, 2013;
5. Ţuţu Pişleag, Management militar, Editura Sitech, Craiova, 2011;
6. Nicolae Ion, Tudor Cearapin, Managementul resurselor umane în
domeniul ordinii publice, Editura Universitas, Bucureşti, 2000;
7. Tudor Cearapin, Gheorghe Toma, Managementul ordinii publice la
început de secol şi mileniu, Editura Bioterra, Bucureşti, 2001.
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INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
I. Drept penal. Partea generală (6 întrebări)
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. Drept penal. Partea specială (7 întrebări)
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
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4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
- Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
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- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. Drept procesual penal (7 întrebări)
1. Acţiunea penală
2. Participanţii în procesul penal
3. Competenţa în materie penală a organelor judiciare
4. Audierea persoanelor
5. Percheziţia
6. Măsurile preventive
7. Urmărirea penală
8. Camera preliminară
9. Judecata – dispoziţii generale (art. 349-370 C. p.p)
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Bibliografia:
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24
iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 , cu modificările
şi completările ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în
M.Of. nr.486/15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic,
București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform
noului cod penal, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- A. Boroi, G. Negruţ, Drept procesual penal, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2020;
- Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală, partea specială,
Ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucreşti, 2020;
- Alexandru Boroi, Drept penal. Partea specială. Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck,
București, 2019;
- Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și
infracțiuni contra patrimoniului, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București,
2019;
- Cristina Rotaru, Andra Roxana Trandafir, Valerian Cioclei, Drept penal. Partea
specială II. Ediția a 4-a, Editura C.H.Beck, București, 2020;
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Sinteze și grile, ed. a-6-a, Editura
C.H.Beck, Bucureşti, 2019.
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ANEXA 11
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL
DE DIPLOMĂ LA FACULTATEA DE POMPIERI
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

I.

DISCIPLINE FUNDAMENTALE

1. BAZELE HIDRAULICII

1.Proprietățile fizice ale fluidelor:
1.1 Compresibiltate, vâscozitate, aderență, tensiune superficială;
1.2 Capilaritate, densitate, greutate specifică, adeziune.
2.Exprimarea și calculul presiunilor în sisteme hidraulice
2.1. Scări de presiune (scara relativă, scara absolută);
2.2. Unități de măsură în S.I. și derivate;
2.3. Calculul presiunii statice și dinamice în lichide și gaze.
3.Statica fluidelor (lichide și gaze) în câmp gravitațional uniform:
3.1. Legea generală a hidrostaticii;
3.2. Forțe de presiune pe suprafețe plane;
3.3. Forțe de presiune pe suprafețe curbe;
3.4. Diagrame de presiuni.
4.Relații generale ale mișcării curentului de fluid:
4.1. Legea lui Bernoulli generalizată (legea energiilor), interpretare
dimensională, energetică și grafică;
4.2. Relația de continuitate;
4.3. Aplicarea teoremei impulsului la studiul mișcării curenților de fluid;
4.4.Trasarea liniilor caracteristice (energetică și piezometrică) în cazul
sistemelor hidraulice lungi și scurte.
5.Calculul pierderilor de sarcină în instalații hidraulice, sisteme hidraulice
lungi și scurte:
5.1. Determinarea modulelor de pierdere de sarcină;
5.2. Pierderi liniare de sarcină;
5.3. Pierderi locale de sarcină.
6.Hidraulica conductelor sub presiune:
6.1 Conductă simplă;
6.2 Conducte montate în serie;
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6.3 Conducte montate în paralel;
6.4. Conducte montate mixt (serie-paralel).
6.5. Conducta cu debit distribuit.
7. Calculul sistemelor hidraulice sub presiune:
7.1. Calculul sistemelor ramificate;
7.2. Calculul sistemelor inelare;
8. Calculul debitului prin orificii și ajutaje:
8.1. Orificul mic;
8.2. Orificul mare;
8.3. Ajutaje convergente, divergente.
Bibliografie:
1. D.V. Cavaropol - Hidraulica pentru pompieri, Ed.Printech, București,
2008;
2. Colectiv cadre Facultatea de Pompieri - Selecție de probleme pentru
pregătirea examenului de licență, specializarea “Instalații pentru
construcții-pompieri”, ediția 1, Ed. Printech 2009.

II. DISCIPLINE DE SPECIALITATE
1. INSTALAȚII SANITARE
2. Instalații interioare de alimentare cu apă rece și caldă pentru
consum menajer
 calculul hidraulic de dimensionare al conductelor de alimentare cu
apă rece și caldă.
 debite specifice, echivalenți de debite, presiuni normale de utilizare
pentru armăturile obiectelor sanitare
 debitul de calcul pentru dimensionarea conductelor
 dimensionarea conductelor
 calculul pierderilor totale de sarcină
 sarcina hidrodinamică necesară pentru alimentarea cu apă a
instalațiilor din interiorul clădirilor
3. Instalații interioare de stingere a incendiilor cu hidranți interiori
 determinarea jetului de apă și a presiunii necesară la orificiul
ajutajului
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 calculul hidraulic al conductelor de alimentare cu apă a hidranților
interiori
4. Instalații interioare de stingere a incendiilor cu sprinklere
 alegerea tipurilor, determinarea numărului de sprinklere
amplasarea lor în clădiri
 debitul de calcul pentru dimensionarea instalației de sprinklere

și

5. Instalații de ridicarea presiunii apei
 determinarea volumului rezervorului tampon deschis
 calculul volumului necesar și alegerea numărului de recipiente de
hidrofor
 alegerea pompelorși determinarea punctelor de funcționare ale
instalației de pompare a apei cuplată cu recipiente de hidrofor
Bibliografie:
St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalații sanitare și de gaze, EDP 1995
1. St.Vintilă, T.Cruceru, L.Onciu – Instalații sanitare și de gaze – Îndrumător
de proiectare – Ed.Teh., București, 1987
2. I.Zgavarogea – Instalații sanitare și de gaze – Curs – 1998
3. Enciclopedia tehnică de instalații – Manualul de instalații – Instalații
sanitare, Ed. Artecno București 2010
4. Zgavarogea I. - Instalații sanitare –Îndrumător de proiectare, Ed. Printech
2015;
5. Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor partea a II-a instalații de stingere. Indicativ P118/2 – 2013;
6. Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare
aferente clădirilor. Indicativ I9 – 2015
7. D. Cavaropol, M. Dianu, I Zgavarogea, C. Bălan, G. Stoica, E. Darie, G.
Popescu – „Selecție de probleme pentru pregătirea examenului de licență,
Specializarea Instalații pentru Construcții – Pompieri”, Editura Printech,
ISBN 978-606-521-324-1, 111pg., 2009.

2. INSTALAȚII DE VENTILARE ȘI CLIMATIZARE
1. Mărimile caracteristice aerului umed.
2. Diagrama h-x pentru aer umed.
3. Procese simple de tratare a aerului.
4. Stabilirea parametrilor de calcul exteriori și interiori, vara și iarna.
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5. Calculul debitului de aer pentru climatizare. Recalcularea parametrilor
aerului refulat iarna.
6. Tratarea complexă a aerului climatizat iarna și vara.
7. Calculul canalelor de aer.
Bibliografie:
1. Manualul de Instalații, volumul V, Editura ARTECNO, 2010;
2. Instalații de ventilare și climatizare –I.Zgavarogea, Ed. Printech, 2009;
3. I 5/2010 „Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de
ventilare și climatizare
4. Instalații de ventilare și climatizare – îndrumător de proiectare, Ed.
Matrix-2005 – I. Colda, D. Enache, M. Zgavarogea;
5. D. Cavaropol, M. Dianu, I Zgavarogea, C. Bălan, G. Stoica, E. Darie, G.
Popescu – „Selecție de probleme pentru pregătirea examenului de licență,
Specializarea Instalații pentru Construcții – Pompieri”, Editura Printech,
ISBN 978-606-521-324-1, 111pg., 2009.
3. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE
1. Rezistențe termice admisibile
 Rezistența termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului
de condensare a vaporilor de apă pe suprafața interioară a unui
element de construcție;
 Rezistența termică minimă necesară pentru evitarea fenomenului
de radiație rece între om și suprafețele reci delimitatoare;
 Rezistența termică minimă necesară rezultată din calcule de optim
economic;
 Rezistența termică minimă necesară unui element de construcție;
 Determinarea grosimii izolației pentru un element de construcție
necesară îndeplinirii condiției rezistenței termice minime necesară.
2. Necesarul de căldură
 Determinarea fluxului termic cedat prin transmisie de elementele
de construcție delimitatoare ale unei încăperi;
 Determinarea sarcinii termice necesare pentru încălzirea aerului
infiltrat prin neetanșeități și la aerisirea încăperilor;
 Stabilirea necesarului total de căldură pentru o încăpere.
3. Dimensionarea corpurilor de încălzire
 Alegerea tipului de radiator;
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 Stabilirea coeficienților de corecție;
 Determinarea puterii termice instalate.
4. Dimensionarea unei coloane
 Stabilirea pierderilor de sarcină liniare pe coloană;
 Stabilirea pierderilor de sarcină locale pe coloană;
 Dimensionarea circuitului principal pe o coloană;
 Dimensionarea circuitelor secundare ale coloanei;
 Echilibrarea racordurilor față de coloană.
5. Calculul hidraulic al conductelor de distribuție
 Stabilirea pierderilor de sarcină liniare pe o rețea de distribuție;
 Stabilirea pierderilor de sarcină locale pe o rețea de distribuție;
 Dimensionarea circuitului principal pe o rețea de distribuție;
 Echilibrarea circuitelor secundare cu rețeaua de distribuție.
Bibliografie:
1. Enciclopedia tehnică de instalații. Manual de instalații - Încălzire.
Ed. II 2010, Editura Artecno București
2. N. Niculescu, M. Ilina s.a. – Instalații de încălzire și rețele termice,
EDP, 1985.
3. STAS nr. 1907/1,2 - 2014

4. INGINERIA SECURITĂȚII LA INCENDIU
A. TEORIA
STINGERE

ARDERII,

PROCEDEE

ȘI

SUBSTANȚE

DE

Noțiuni despre incendii
Fazele de dezvoltare ale incendiilor în spații închise
Fenomene termice periculoase: flashoverși backdraft
Efecte ale incendiilor asupra oamenilor, pompierilorși structurilor
Procedee de stingere
Substanțe și produse de stingere: (apa, spumanți, pulberi, aburul, CO2,
gaze inerte).
7. Substanțe și produse speciale de stingere (FK-5-1-12, HCFCBlend A,
HFC 125, IG-01 etc.).
8. Compatibilitatea dintre substanțele (produsele) de stingere și materialele
aflate în stare de combustie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bibliografie:
1. Anghel I. – Dezvoltarea incendiilor în spații închise, Editura Pro
Universitaria, București, 2016.
2. Anghel I. – Ingineria securității la incendiu. Principii generale, Editura
Printech, București, 2015.
3. Calotă S. ș.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest
Oradea, 2009
4. Crăciun I., Calotă S., Lencu V. – Stabilirea cauzelor de incendiu.
București, Editura Tehnică, 1999.
5. Bălulescu P. ș.a. – Noțiuni de fizică și chimie pentru pompieri.
Comandamentul Pompierilor, București, 1971.
6. Bălulescu P. – Stingerea incendiilor. București, Editura Tehnică, 1981.
7. Bălulescu P., Crăciun I. – Agenda pompierului. București, Editura
Tehnică, 1993.
8. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ș.a. – Riscuri și surse de avarii
tehnologice în rafinaj-petrochimie. – 6. Filozofia conceptelor privind
incendiile, exploziile și șocurile. București, Editura ILEX, 2008.
9. Pavel A., Mocioi I.A., Anghel I. ș.a. – Riscuri și surse de avarii
tehnologice în rafinaj-petrochimie. – 5. Fenomenologia BLEVEși
incidentele de speța BLEVE. Norii explozivi de vapori/gaze, București.
Editura ILEX, 2007.
10. SR EN ISO 13943:2011 ver.eng. Siguranța la foc. Vocabular.
11. SR EN 15004-1:2008Instalații de stingere a incendiilor. Instalații de
stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare și mentenanță.
12. SR EN 15004-2:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietăți fizice și proiectare
instalații de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK-5-1-12.
13. SR EN 15004-3:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietăți fizice și proiectare
instalații de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFCBlend A.
14. SR EN 15004-4:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaze. Partea 4: Proprietăți fizice și proiectarea
instalațiilor de stingere cu gaze pentru agentul de stingere HFC 125.
15. SR EN 15004-5:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaze. Partea 5: Proprietăți fizice și proiectarea
instalațiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea.
16. SR EN 15004-7:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaze. Partea 7: Proprietăți fizice și proiectarea
instalațiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-01.
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17. SR EN 15004-8:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.

Instalații de stingere cu gaze. Partea 8: Proprietăți fizice și proiectarea
instalațiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-100.
18. SR EN 15004-9:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaze. Partea 9: Proprietăți fizice și proiectarea
instalațiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55.
19. SR EN 15004-10:2008Instalații fixe de luptă împotriva incendiilor.
Instalații de stingere cu gaze. Partea 10: Proprietăți fizice și proiectare
instalații de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-541.
20. SR EN 1568-1:2008Agenți de stingere a incendiilor. Spumanți
concentrați. Partea 1: Cerințe pentru spumanți concentrați de medie
înfoiere pentru aplicare pe suprafață pe lichide nemiscibile cu apa.
21. SR EN 1568-2:2008Agenți de stingere a incendiilor. Spumanți
concentrați. Partea 2: Cerințe pentru spumanți concentrați de înaltă
înfoiere pentru aplicare pe suprafață pe lichide nemiscibile cu apa.
22. SR EN 1568-3:2008Agenți de stingere a incendiilor. Spumanți
concentrați. Partea 3: Cerințe pentru spumanți concentrați de joasă
înfoiere pentru aplicare pe suprafață pe lichide nemiscibile cu apa.
SR EN 1568-4:2008Agenți de stingere a incendiilor. Spumanți
concentrați. Partea 4: Cerințe pentru spumanți concentrați de joasă
înfoiere pentru aplicare pe suprafață pe lichide miscibile cu apa

B. COMPORTAREA ȘI PROTECȚIA LA FOC A
CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR
1. Securitatea la incendiu a construcțiilor
2. Propagarea incendiilor în construcții
3. Sarcina termică în construcții
4. Comportarea la foc a produselor pentru construcții
a. Reacția la foc a produselor pentru construcții
b. Rezistența la foc a produselor pentru construcții
c. Performanța la foc din exterior (pentru acoperișuri și învelitori de
acoperiș)
d. Performanța la foc pentru produse și elemente utilizate în instalații
tehnice ale construcției
5. Protecția la foc a construcțiilor.
a. Protecția structurală (pasivă) la foc.
b. Produse și procedee de ignifugare și termoprotecție
6. Evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu
7. Condiții de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu
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Bibliografie:
1. Anghel I. – Ingineria securității la incendiu. Principii generale, Editura
Printech, București, 2015.
2. Anghel I., Popa C. – Ingineria securității la incendiu. Subsistemul 6 –
Procesul de evacuare: comportamentul, localizarea și starea fizică a
utilizatorilor, Editura Sitech, Craiova, 2015.
3. Calotă S. ș.a. - Manualul Pompierului. Editura Imprimeriei De Vest
Oradea, 2009
4. Flucuș I., Șerban M. – Considerații privind comportarea și protecția la foc
a construcțiilor și instalațiilor în contextul legislației actuale din domeniul
apărării împotriva incendiilor, Ed. Academica, București, 2001.
5. Zamfir C., Vintilă S., Calotă S., Voiculescu I.– Securitatea la incendiu în
reglementările europene și românești, Ed. Fast–Print, 2004, București
6. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P.118/1999.
7. Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor
Normativului P.118/99 – “Siguranța la foc a construcțiilor” indicativ MP
008/2000.
8. Ordinul 1822 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza
performantelor de comportare la foc.
9. SR EN 13501-1+A1:2010 Clasificare la foc a produselor și elementelor
de construcție. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de
reacție la foc.
10. SR EN 13501-2+A1:2010 Clasificare la foc a produselor și elementelor
de construcție. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de
rezistență la foc, cu excepția produselor utilizate în instalațiile de
ventilare.
11. SR EN 13501-3+A1:2010 Clasificare la foc a produselor și elementelor
de construcție. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor de
rezistență la foc pentru produse și elemente utilizate în instalații tehnice
ale construcțiilor: Conducte și clapete rezistente la foc.
12. SR EN 13501-4+A1:2010 Clasificare la foc a produselor și elementelor
de construcție. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de
rezistență la foc a componentelor sistemelor de control al fumului.
13. SR EN 13501-5+A1:2010 Clasificare la foc a produselor și elementelor
de construcție. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor încercărilor
acoperișurilor expuse la un foc exterior
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1.
2.
3.
4.

C. PREVENIREA INCENDIILOR
Prevenirea incendiilor la clădiri cu parcaje subterane.
Prevenirea incendiilor la entități din domeniul alimentației publice și
turism.
Prevenirea incendiilor la entități din domeniul comerțului și spații pentru
depozitare
Prevenirea incendiilor la entități din domeniul sănătății.

Bibliografie:
1. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru
autoturisme, indicativ NP 127:2009: Dispoziții generale, Spații și încăperi
cu activități și funcțiuni specific, Accesuri și circulații pentru autoturisme,
Căi de evacuare a utilizatorilor, Instalații de protecție la incendiu,
Exploatare,
2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu OMAI
nr.163/2007: Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva
incendiilor, Norme generale de apărare împotriva incendiilor la
exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
3. Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și
instalațiile aferente, aprobate cu OMAI nr.166/2010: Parcaje și garaje din
clădiri civile cu cel mult 10 locuri de parcare, Căi de acces și intervenție,
ascensoare de pompieri, Instalații utilitare aferente construcțiilor,
Construcții, spatii și încăperi aferente sistemelor și instalațiilor de
protecție împotriva incendiilor, Echiparea si dotarea cu mijloace de
protecție împotriva incendiilor;
4. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118/99:
Generalități, Performanțe commune clădirilor civile, Clădiri pentru
turism;
5. Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire
turistice, unități de alimentație publică și unități de agrement aprobate cu
OMAI nr.118/2010: Organizarea activității de apărare împotriva
incendiilor, Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor, Evacuarea
în caz de incendiu;
6. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118/99:
Generalități, Performanțe commune clădirilor civile, Clădiri pentru
comerț;
7. Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru
comerț aprobate cu OMAI nr.187/2010: Organizarea și desfășurarea
activității de apărare împotriva incendiilor, Spaţii de expunere şi
comercializare a produselor, Spaţii de depozitare, Evacuarea în caz de
incendiu;
Page 156 of 164

8. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118/99:
Generalități, Performanțe commune clădirilor civile, Clădiri pentru
sănătate;
9. Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare
aprobate cu OMAI nr.146/2013: Organizarea și desfășurarea activității de
apărare împotriva incendiilor, Prevederi generale pe timpul exploatării
spaţiilor; Căi de acces, evacuare şi intervenţie Saloane pentru bolnavi,
structuri de obstetrică-ginecologie şi neonatologie; Spaţii destinate
blocului operator, sălilor de naşteri, structurilor de anestezie şi terapie
intensivă, unităţilor de transfuzie sanguine; Evacuarea în caz de incendiu.
D. INSTALAȚII DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE
ȘI STINGERE A INCENDIILOR
1. Instalații automate de detectare, semnalizareși alarmare a incendiilor.
2.1. Echiparea clădirilor cu instalații de detectare, semnalizareși
alarmare a incendiilor.
2.2. Componența instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmarea
incendiilor.
2.3. Detectoare de incendiu: clasificare, definiții, tipuri, amplasarea
detectoarelor.
2.4. Căi de transmisie.
2. Instalații de stins incendii cu apă.
2.1. Instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori
2.2. Coloane uscate
2.3. Instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.
2.4. Instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere deschise.
2.5. Instalații de stingere a incendiilor cu apă pulverizată
2.6. Instalații de stingere a incendiilor cu ceață de apă
3. Instalații de stingere a incendiilor cu spumă.
4. Instalații de stingere a incendiilor cu pulbere.
5. Instalații fixe de stingere a incendiilor cu CO2.
6. Instalații fixe de stingere a incendiilor cu gaze.
7. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuția și exploatarea
instalațiilor automate de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor
8. Prevederi normative specifice pentru proiectarea, execuția și exploatarea
instalațiilor speciale de stingere a incendiilor.
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Bibliografie:
1. M.Șerban – Sisteme de detecție și alarmă la incendiu, Editura M.A.I.,
București, 2009
2. *** – Manualul de instalații, ed. a II-a, Ed.Artecno, 2010.
3. *** – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea
a II-a Instalații de stingere, indicativ P 118/2 din 2013.
4. *** – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea
a III-a Instalații de detectare, semnalizare și avertizare, indicativ P
118/3 din 2015.
5. P.Bălulescu, I.Crăciun – Agenda Pompierului, ed.a II-a, Ed.
Imprimeriei de Vest, Oradea, 2009.
6. S.Calotă, ș.a. – Manualul Pompierului, Ed. Imprimeriei de Vest,
Oradea, 2009.
7. Zamfir C., Vintilă Ș., Calotă S., Voiculescu I. – Securitatea la incendiu
în reglementările europene și românești – Comentarii, Ed.Fast-Print,
București, 2004.
8. P.Bălulescuș.a.: Instalații automate de detectare și stingere a
incendiilor. Ed.Tehnică,1977.
9. P.Bălulescu: Prevenirea incendiilor. Ed.Tehnică 1979.
10.P.Bălulescu: Prevenirea și stingerea incendiilor de prafuri și pulberi
combustibile. Ed.M.I., Comandamentul Pompierilor, 1976.
11.C. Cârlogeanu: Combustii rapide în gaze și pulberi. Ed.Tehnică, 1976.
12.I.Crăciunș.a.: Stabilirea și prevenirea cauzelor de incendiu. Ed.Tehnică
1993.
13.T.Șerbu; I. Matea : Instalații automate de semnalizare a incendiilor.
Ed.M.I.Ch., 1989.
14.T.Șerbu, I.Flucuș : Instalații speciale de protecție la incendiu vol. I și II
Facultatea de Pompieri, 1994.
15.M. Șerban –Instalații de stingere a incendiilor - Note de curs.
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Anexa nr. 12
TEMATICA
examenului de licenţă sesiunea iulie 2021
valabilă pentru seria 2018-2021

I. ARHIVISTICĂ
1.
Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind
evidenţa, selecţionarea, folosirea şi păstrarea documentelor:
- Evidenţa documentelor la creatorii şi deţinătorii de documente:
înregistrarea documentelor şi circuitul acestora între compartimente.
- Metodologia elaborării, aprobării, confirmării, aplicării şi actualizării
nomenclatorului arhivistic;
- Constituirea dosarelor;
- Inventarierea u.a. şi predarea acestora la compartimentul de arhivă;
- Instrumente de evidenţă a documentelor şi inventarelor depuse la
compartimentul de arhivă;
- Selecţionarea documentelor;
- Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale.
- Reglementări privind operatorii economici prestatori de servicii
arhivistice:
- Procedura de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei
de funcţionare a operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice;
- Evidenţa operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice;
- Obligaţiile operatorilor economici prestatori de servicii ahivistice cu
privire la documentele administrate :
1. Procedura de notificare a Arhivelor Naţionale;
2. Informarea publică privind documentele preluate de la creatorii
dizolvaţi;
3. Asigurarea documentelor
împotriva distrugerii, degradării,
sustragerii sau comercializării fără drept;
4. Eliberarea de copii, certificate şi extrase privind drepturile
cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice)
2. Atribuţiile Arhivelor Naţionale privind evidenţa, selecţionarea,
folosirea şi păstrarea documentelor existente în fondurile şi colecţiile
proprii:
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a) Prelucrarea arhivistică a documentelor din fondurile aflate în
administrarea Arhivelor Naţionale:
- Planul metodic de lucru şi rolul acestuia în organizarea şi efectuarea
operaţiunilor arhivistice;
- Fondarea, operaţiune de bază pentru constituirea corectă a fondurilor
arhivistice;
- Criteriile de ordonare a documentelor create în perioada modernă şi
contemporană;
- Inventarierea documentelor create în perioada modernă şi
contemporană;
- Criteriile de stabilire a valorii documentelor existente în fondurile
administrate de Arhivele Naţionale;
- Verificarea existentului cu instrumentele de evidenţă.
b) Evidenţa documentelor aflate în fondurile şi colecţiile existente la
Arhivele Naţionale ale României:
- Registrul general de arhivă
- Registrul inventarelor
- Inventarul
- Dosarul fondului
- Fişa “Situaţia fondului”
- Registrul de depozit
- Ghidul topografic
- Ghidul de raft
- Fişa de control
- Fişa de restaurare şi recondiţionare
c) Valorificarea informaţiilor din documente:
- Accesul la documente - termenele de dare în cercetare a documentelor;
- Recomandările europene privind accesul la arhivele publice;
- Instrumentele de informare ştiinţifică – genuri şi caracteristici;
- Metodologia rezolvării cererilor.
3. Păstrarea şi conservarea documentelor de arhivă:
- Organizarea depozitului de arhivă (condiții de microclimat; mijloace de
depozitare şi de protecţie a documentelor; aşezarea fondurilor şi colecţiilor în
depozit ).
4. Standarde de descriere arhivistică:
- ISAD(G) – Standardul general internaţional de descriere
arhivistică
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- ISAAR-Normă arhivistică internaţională pentru descrierea
colectivităţilor (organizaţiilor), familiilor sau persoanelor
Bibliografie
Acte normative:
- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996, republicată, în
“Monitorul Oficial”, partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014
- 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, în „Revista de Arhivistică”, tom III, nr. 1-2, 1997, p. 61-82 ;
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
- Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 137 din 27 septembrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale
Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, în “Monitorul Oficial”, partea I, nr. 619
din 4 octombrie 2013, p. 2-16; disponibile şi la http://www.arhivelenationale.ro/
- Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to
Member States on a European Policy on Access to Archives, disponibil la
https://rm.coe.int/16804cea4f
- Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), disponibil la
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (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 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia
datelor),
disponibilă
la
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
- Principiile accesului la arhive, adoptate de AGA la 24 august 2012,
disponibile la www.ica.org
- Codul de deontologie arhivistică în “Revista Arhivelor” nr. 2, 1997, p.
32-36.
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Publicaţii:
- Aniţa, Cristian, Evaluarea şi selecţionarea documentelor–între deziderat
şi realitate în arhivistica românească, în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 2010, p. 926,
disponibil
la
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA%201%20201
0/03%20anita,%20cristian.pdf
- Bâzgan, Melentina, Noţiuni fundamentale de arhivistică, Piteşti, Ed.
Paralela 45, 2016.
- Boar, Liviu, Forme de folosire ştiinţifică a informaţiilor din Arhive între
tradiţie, actualitate şi perspectivă. Evoluţia conceptului de „Folosire” în
legislaţia arhivistică românească (1925-1996), în „Anuarul Arhivelor
Mureşene”, III, 2004, p. 25-30.
- Idem, Îndrumătorul arhivistic – instrument de informare ştiinţifică, în
„Anuarul Arhivelor Mureşene”, III, 2004, p. 21-24.
- Ceauşu, Simona, Despre metodologia elaborării ediţiilor de documente,
în „Revista Arhivelor”, nr. 1, 1990, p. 68 – 72.
- Chipurici, Nicolae, Probleme de delimitare a fondurilor arhivistice
create de instituţiile din învăţământul preuniversitar, în „Revista Arhivelor”, nr.
4, 1994, p. 337 – 343.
- Ciucă, Marcel Dumitru, Ordonarea şi inventarierea documentelor aflate
în depozitele Arhivelor Naţionale,în „Revista Arhivelor”, nr. 3, 1979, p. 284302.
- Couture, Carol, Nomenclatoarele. Aspecte teoretice, în „Revista de
Arhivistică”, tom IV, nr. 1-2, 1998, p. 9-41.
- Dobozi, Milandolina – Beatrice, Consideraţii privind elaborarea
Nomenclatorului Arhivistic la şcolile gimnaziale - experienţa mureşeană, în
"Anuarul arhivelor mureșene", Serie Nouă Nr. IV (VIII) - 2015, p. 26-44.
- Diaconu, Ana-Felicia (editor), Crestomaţie de acte normative şi
documente privind teoria şi practica arhivistică (1862-1974), Târgovişte,
Editura Cetatea de Scaun, 2016.
- Kecskemeti, Charles, Szehely, Ivan, Accesul la arhive. Manual de linii
directoare pentru implementarea Recomandării nr. R(2000)13 privind o politică
europeană asupra accesului la arhive, 2007.
- Lungu, Corneliu-Mihail, Constituirea şi gestionarea documentelor de
arhivă, Bucureşti, Editura Proxima, 2010.
- Marian, Mariana, Elaborarea şi aplicarea nomenclatorului arhivistic la
bănci, în „Revista de Arhivistică”, seria a III-a, vol. II, nr. 1-2, 1996, p. 57-61.
- Mera, Laurenţiu, Îndreptar arhivistic pentru personalul care creează,
păstrează şi foloseşte documente, Ediţia a 3-a rev., Cluj-Napoca, Editura
Imprimeria Ardealul, 2018, 569 p.
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- Popa, Gheorghe, Concepţia despre selecţionare în arhivistica
românească contemporană, în „Revista de Arhivistică”, tom IV, nr. 1-2, 1998,
p. 133-136.
- Teleman, Florenţa, Munteanu, Mihaela, De la teorie la practică în
activitatea de înregistrare a actelor, în „Acta Bacovensia”, VII, 2012, p. 449456.
II. ISTORIE
1.
Istoria medievală a românilor
Geneza statelor medievale româneşti: context politic intern şi
internaţional (secolele XIII – XIV).
Bibliografie obligatorie
1. Gorovei Ştefan, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi,
1997, p. 140-226
2. Papacostea Şerban, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciată şi
Imperiul mongol, Bucureşti, 1993, p. 84-173
2.
Istoria modernă a românilor
Edificarea statului naţional român modern
1. Unirea Principatelor Române
 Principatele Române sub regimul Convenţiei de la Balta-Liman;
domniile lui Barbu Ştirbei şi Grigore Al. Ghica
 Emigraţia română şi opera ei de propagandă în Occident în anii
1848-1852
 Românii şi Războiul Crimeii
 Problema Unirii Principatelor în dezbaterile diplomaţiei europene
(1855-1856)
 Organizarea luptei interne pentru Unire şi însemnătatea Adunărilor
ad-hoc
 Conferinţa de pace de la Paris; conţinutul şi însemnătatea
Convenţiei din august 1858
 Dubla alegere ca domnitor a lui Al. I. Cuza – actul decisiv al Unirii
Principatelor.
2.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866)
 Începutul domniei lui Al.I. Cuza şi lupta pentru desăvârşirea Unirii
(1859-1862)
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 Lupta pentru realizarea pe cale constituţională a reformelor şi
constituirea “monstruoasei coaliţii” (ianuarie 1862-mai 1864)
 Lovitura de stat din mai 1864 şi elaborarea Statutului Dezvoltător al
Convenţiei de la Paris
 Domnia autoritară şi noua serie de reforme
 Politica externă a lui Al.I. Cuza
 Sfârşitul şi însemnătatea domniei lui Al.I. Cuza.
Bibliografie obligatorie:
1.
Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor. 1774/1784-1918,
Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p. 205-285.
2.
Isar, Nicolae, Istoria modernă a românilor. Edificarea statului
naţional (1848-1866), Editura Universităţii din Bucureşti, 2002, 436 p.
2.
Istoria contemporană a românilor
1) Confirmarea internaţională a actelor Unirii de la 1918:
 Participarea României la Conferinţa de Pace de la Paris (1919–1920);
 Tratatele de Pace cu Germania, Austria, Ungaria şi Bulgaria; semnificaţia
acestora.
2) Amputarea integrităţii teritoriale a României din anul 1940:
 Notele ultimative sovietice. Pierderea Basarabiei şi nordului Bucovinei;
 Cedarea nord-estului Transilvaniei şi a Cadrilaterului;
 Consecinţele pierderilor teritoriale din anul 1940.
Bibliografie obligatorie:
1. Keith Hitchins, România (1866–1947), ediţia a II, traducere de George
G. Potra şi Delia Răzdolescu, Editura Humanitas, 1998, pp. 420–445. Alternativ,
se poate consulta ediția a V-a (Editura Humanitas, 2017, pp. 497-522).
2. Ioan Scurtu (coord.), Istoria românilor, vol. VIII, România Întregită
(1918–1940), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, pp. 3–30, 565–598.
3. Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918–1940. Evoluţia regimului
politic de la democraţie la dictatură, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1996, pp. 23–30, 177–188.
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